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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN THÔNG QUA  

CÁC PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ . 

 

 Hôm nay, vào hồi: 14h 30p ngày 25/5/2017 

I. Thành phần 

- Chủ trì: GĐ. Bs.CKII. Phạm Thị Thành 

- Thư ký: Bs. Phạm Văn Tuân. 

- Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện. 

II. Địa điểm thời gian 

- Địa điểm : Hội trường  giao ban Bệnh viện. 

- Thời gian: ½ ngày Thứ năm 25/5/2017. 

III. Nội dung 

Thông qua các phác đồ điều trị của các khoa lâm sàng. 

Đánh giá chất lượng các phác đồ và việc áp dụng các phác đồ vào thực tế điều trị tại 

các khoa phòng. 

 1. Phác đồ nội khoa gồm: 15 phác đồ.  

     Trong đó: - Bệnh lý hô hấp: 06 phác đồ. 

    - Bệnh lý Tim mạch- huyết áp: 07 phác đồ. 

    - Bệnh lý rối loạn chuyển hóa: 02 phác đồ. 

 2. Phác đồ điều trị sản phụ khoa: 11 phác đồ. 

 3. Phác đồ các bệnh lý chuyên khoa: 

   - Chuyên khoa mắt: 03 phác đồ. 

   - Chuyên khoa RHM: 02 phác đồ 

   - Chuyên khoa TMH: 02 phác đồ 

   - Chuyên khoa Da liễu: 01 phác đồ 

 4. Phác đồ YHCT: 05 phác đồ 

 5. Phác đồ ngoại khoa: 02 phác đồ 

 

IV. Báo cáo việc triển khai xây dựng phác đồ điều trị 

 - Việc xây dựng các phác đồ trên cơ sở phác đồ của Bộ Y tế  là cần thiết trong quá trình 

cải tiến chất lượng bệnh viện. Phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời là cơ sở để đánh 

giá chất lượng khám và điều trị tại các khoa phòng, cơ sở hội chẩn và chuyển viện. 

- Căn cứ vào việc xây dựng các phác đồ điều trị của các bộ phận, Lãnh đạo Bệnh viện, Hội 

đồng thuốc và điều trị phê duyệt và áp dụng theo đúng như hướng dẫn của Bộ Y tế và sử dụng 

thống nhất trong bệnh viện. 

- Các phác đồ điều trị bổ sung sẽ được Phổ biến, hướng dẫn và áp dụng tới toàn thể nhân 

viên y tế có liên quan để thực hiện.  

- Cần có sự đánh giá định kỳ ít nhất 1 lần 1 năm tiến hành đánh giá lại việc áp dụng các 

phác đồ điều trị đã được xây dựng và thường xuyên cập nhật, cải tiến các cũng như bổ sung các 
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phác đồ điều trị. Tiến hành đánh giá các tai biến, sự cố xảy ra khi thực hiện các phác đồ để rút 

kinh nghiệm và sửa đổi, cải tiến để hạn chế các tai biến, sự cố xảy ra. 

  - Nhất trí với các phác đồ đã trình bày. 

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 ph cùng ngày. 

   

THƯ KÝ      CHỦ TRÌ 

 

 

 

Bs. Phạm Văn Tuân    BsCK II. Phạm Thị Thành 
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SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ CHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

          Số :........  /QĐ-BVLC 
              Lê Chân, ngày 26 tháng 5 năm 2017 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành các phác đồ, hướng dẫn điều trị 

tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ CHÂN 

  

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh. 

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn 

thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 quy định về tổ chức và 

hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị. 

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND thành phố 

Hải phòng về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Lê Chân. 

Xét đề nghị của Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Đa khoa Lê Chân 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1: Quyết định này quy định áp dụng các phác đồ, hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị một số bệnh phổ biến thường gặp tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân. 

( Có phụ lục danh sách các phác đồ kèm theo) 

 Điều 2: Ban hành kèm theo quyết định này là phụ lục các phác đồ, hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị một số bệnh phổ biến thường gặp được thông qua tại Hội đồng 

thuốc và điều trị Bệnh viện Đa khoa Lê Chân. 

 Điều 3: Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng, các khoa phòng có liên 

quan căn cứ quyết định thi hành. 

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ CHÂN 

               GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, KHTH. 
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PHỤ LỤC 

( Kèm theo QUYẾT ĐỊNH số ............../QĐ-BVLC ngày 26/5/2017 ) 

STT PHÁC ĐỒ, HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

1.  HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP CẤP 
2.  CHUẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI MẠN TÍNH TẮC NGHẼN 
3.  HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN CẤP 
4.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG 
5.  CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI 
6.  CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG Ở NGƯỜI LỚN 
7.  ĐỊNH HƯỚNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CƠN ĐAU NGỰC CẤP 
8.  CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 
9.  ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU 
10.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT 
11.  CHOÁNG TIM 
12.  CẤP CỨU LOẠN NHỊP NHANH 
13.  CẤP CỨU LOẠN NHỊP CHẬM 
14.  BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 

15.  
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO 
ĐƯỜNG 

16.  NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO 
17.  PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ THAI LƯU ĐẾN HẾT 12 TUẦN 
18.  NGUYÊN NHÂN, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RONG KINH RONG HUYẾT 
19.  PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM SINH DỤC DO HERPES 
20.  DỌA VỠ TỬ CUNG 
21.  VỠ TỬ CUNG 
22.  CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẢY MÁU SAU ĐẺ 
23.  CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU NHIỄM KHUẨN SAU ĐẺ 
24.  CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU TIỀN SẢN GIẬT NẶNG VÀ SẢN GIẬT 
25.  CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU UỐN VÁN RỐN SƠ SINH 
26.  CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CÁC TAI BIẾN CHO PHÁ THAI 
27.  CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ 
28.  BỆNH CHẮP LẸO MẮT 
29.  CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  CÁC CHẤN THƯƠNG MẮT 
30.  BỆNH SÂU RĂNG 
31.  BỆNH  VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG 
32.  XỬ TRÍ CHẢY MÁU MŨI 
33.  XỬ TRÍ KHÓ THỞ TRONG TAI – MŨI – HỌNG ( Ở trẻ em tử 1 đến 5 tuổi ) 
34.  CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY 
35.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẢM CÚM 
36.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU VÙNG THẮT LƯNG 
37.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY NHƯỢC THẦN KINH 
38.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY THẦN KINH HÔNG 
39.  PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO BẰNG YHCT 
40.  HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ SHOCK CHẤN THƯƠNG 
41.  HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM 

 

                                                                 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HÔ HẤP 

 
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP CẤP 

 
I. KHÁI NIỆM SUY HÔ HẤP CẤP 

- Suy hô hấp (SHH) là một tình trạng bệnh lý thường gặp, là một hội chứng 
có thể do nhiều bệnh lí tại cơ quan hô hấp hoặc tại các cơ quan khác gây ra. 

- SHH có thể là cấp tính hoặc mạn tính. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân bị 
SHH cấp hoặc SHH mạn thường khác nhau hoàn toàn. Trong khi SHH cấp được 
đặc trưng bởi những rối loạn về nội môi (khí máu, kiềm toan...) đe dọa tính mạng 
thì SHH mạn thường kín đáo, có vẻ chịu được, thậm chí có thể không có biểu hiện 
lâm sàng. 

- Cơ quan hô hấp bao gồm bơm hô hấp (trung tâm hô hấp, hệ thống dẫn 
truyền thần kinh, cơ hô hấp và khung xương thành ngực) giúp cho quá trình thông 
khí (đưa không khí đi vào và đi ra khỏi phế nang) và đơn vị hô hấp (phế nang, mao 
mạch phổi, đường dẫn khí) nơi trực tiếp xảy ra quá trình trao đổi khí. 

- SHHC được định nghĩa là tình trạng cơ quan hô hấp đột nhiên không bảo 
đảm được chức năng trao đổi khí, gây ra thiếu oxy máu, có hoặc không có kèm theo 
tăng cacbonic (CO2) máu, được biểu hiện qua kết quả đo khí máu động mạch. 
 
II. PHÂN LOẠI SUY HÔ HẤP CẤP 

1. Phân loại theo nguyên nhân 
- SHHC do những nguyên nhân tại phổi (tại đơn vị hô hấp): 
+ Các rối loạn ở đường thở (airways): các bệnh lí tắc nghẽn đường thở cao 

(bạch hầu, hít phải dị vật, viêm phù thanh môn, hẹp thanh quản...) hoặc đường thở 
thấp (COPD, hen phế quản, ...) 

+ Các tổn thương phế nang và mô kẽ phổi: viêm phổi, phù phổi cấp, ARDS, 
ngạt nước, đụng dập phổi, viêm kẽ phổi, tràn dịch hoặc tràn khí màng phổi... 

+ Các bất thường tại mao mạch phổi: thuyên tắc mạch phổi 
- SHHC do các nguyên nhân ngoài phổi (tại bơm hô hấp): 
+ Tổn thương trung tâm hô hấp: tai biến mạch não, chấn thương sọ não, ngộ 

độc thuốc, hôn mê chuyển hóa... 
+ Rối loạn dẫn truyền thần kinh - cơ: bệnh nhược cơ, H/C Guillain-Barré, 

viêm đa rễ thần kinh, chấn thương cột sống - tủy sống, ... 
+ Bất thường về cơ xương thành ngực: gãy nhiều xương sườn, gù vẹo cột 

sống, gãy xương ức, mệt mỏi cơ hô hấp, bệnh cơ chuyển hóa, dùng thuốc dãn cơ, 
phẫu thuật vùng bụng cao, ... 

 
2. Phân loại theo bệnh sinh 
- SHHC có thể phát sinh từ một bất thường tại bất kì yếu tố cấu thành nào cuả 

hệ thống hô hấp, hoặc có thể từ sự phối hợp của nhiều yếu tố đó. SHHC có thể do 
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nhiều cơ chế gây ra nhưng có thể một cơ chế chung cho nhiều bệnh có biến chứng 
SHHC. 

 
2.1. SHHC giảm Oxy hóa máu: 
Được gọi là SHH thể Hypoxemia khi PaO2 < 55 mmHg với FiO2 > 0,6. 
Có bốn cơ chế bệnh sinh gây ra hypoxemia: (1) Shunt; (2) Bất tương hợp 

thông khí -tưới máu; (3) Giảm thông khí phế nang; (4) Rối loạn khuếch tán khí. 
2.2. SHH tăng Cacbonic máu 
Được gọi là SHHC thể Hypercapnia khi PaCO2 >45mmHg và pH< 7,35. 
Tất cả các nguyên nhân gây ra tăng nhu cầu thông khí hoặc giảm khả năng 

cung cấp thông khí đều có thể gây ra tăng cacbonic máu: 
+ Tăng nhu cầu về thông khí: sốt cao, nhiễm trùng máu, đa chấn thương, nuôi 

dưỡng quá tải cacbonhydrate, thiếu máu, toan chuyển hóa, COPD, hen phế quản, 
ARDS, thuyên tắc phổi, suy thận cấp, suy gan, cơn lo lắng qúa mức...). 

+ Giảm khả năng cung cấp thông khí cho Bệnh nhân: mệt mỏi cơ hô hấp, teo 
nhẽo cơ, suy dinh dưỡng, rối loạn nước điện giải - toan kiềm, mổ vùng bụng cao, 
gẫy xương sườn, ùn tắc đờm, co thắt phế quản, tắc ngẽn đường hô hấp trên, tràn 
dịch - khí màng phổi, chướng hơi dạ dày, cổ chướng... . 

3. Phân loại theo lâm sàng 
Trên lâm sàng, đặc biệt trong công tác HSCC, SHHC thành hai loại: 
3.1. SHHC nặng: Bệnh nhân có bệnh cảnh SHHC nhưng chưa có các dấu 

hiệu đe dọa sinh mạng, 
Can thiệp bằng thuốc và oxy liệu pháp là chủ yếu, có thể giải quyết được 

bằng thuốc hoặc bằng một số thủ thuật không đáng kể như hút đờm, chống tụt 
lưỡi... 

3.2. SHHC nguy kịch: Bệnh nhân có bệnh cảnh SHHC nặng và có thêm 
những dấu hiệu đe dọa sinh mạng như: 

+ Rối loạn nhịp thở nghiêm trọng: thở >40 l/p hoặc <10 l/p. 
+ Rối loạn huyết động rõ: tụt HA. 
+ Rối loạn ý thức rõ: vật vã hoặc lơ mơ thậm chí hôn mê. 
- Phải can thiệp ngay bằng các thủ thuật, sau đó mới dùng thuốc hoặc sử dụng 

song song (đặt ống nội khí quản, bóp bóng, thở máy...) 
 
III. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH NHÂN SHHC 

1. Chẩn đoán lâm sàng SHHC 
Chẩn đoán Bệnh nhân bị SHHC trên thực tế bao giờ cũng căn cứ vào những 

biểu hiện lâm sàng gợi ý: 
1.1. Khó thở: 
- SHHC rất thường có khó thở, có thể khó thở nhanh, rút lõm co kéo cơ hô 

hấp phụ trong phế quản phế viêm nhưng cũng có thể khó thở chậm và hoàn toàn 
không có rút lõm co kéo trong ngộ độc thuốc ngủ. 

- Mức độ khó thở và kiểu rối loạn nhịp thở lại không tương xứng với mức độ 
SHHC. Nhiều trường hợp tăng thông khí hay gặp trong toan chuyển hóa, tổn thương 
thân não, suy thận cấp hoặc suy tim đã được chẩn đoán nhầm là SHHC. Nhiều 
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trường hợp khác nhịp thở chậm dưới 10 nhịp/phút như ngộ độc Heroin, thuốc ngủ 
thì lại bị bỏ qua. 

 
1.2. Xanh tím: 
- Thường có xanh tím ở đầu chi trong SHHC thể giảm oxy hóa máu khi SaO2 

< 85%, nhưng với thể hypercapnia thường lại có da đỏ tía. 
- Xanh tím và khó thở cũng không đặc hiệu cho SHHC, có thể thấy cả trong 

sốc, suy tim, tràn dịch màng tim, thiếu vitamin B1... 
1.3. Ran ở phổi: 
- SHHC do các bệnh ở phổi thường dễ dàng phát hiện được ran các loại 

tương xứng khi tiến hành thăm khám, nhưng cũng có thể có SHHC mà hoàn toàn 
không có ran phổi như trong các lọai SHHC do nguyên nhân ngoài phổi. 

- Mức độ và kiểu loại ran chỉ giúp ích cho việc truy tìm nguyên nhân hơn là 
xác định mức độ SHHC. 

1.4. Các biểu hiện toàn thân 
- Các biểu hiện toàn thân như tim mạch, thần kinh có giá trị rất quan trọng 

trong việc xác định mức độ SHHC. Khi bệnh nhân có khó thở, tím tái, vã mồ hôi, 
có nhiều ran..., có xuất hiện dấu hiệu rối loạn huyết động, hoặc rối loạn ý thức 
nghiêm trọng thì chắc chắn tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa từng phút do bị 
SHHC mức độ nguy kịch. 

- Trong một số trường hợp thậm chí bệnh nhân không có hoặc rất ít những 
than phiền khó thở nhưng Bệnh nhân đó đã bị SHHC nguy kịch. 

2. Cận lâm sàng 
Một khi SHHC được nghĩ đến dựa trên bệnh cảnh lâm sàng, cần thiết phải 

làm xét nghiệm và phân tích kết qủa khí máu động mạch để xác định chẩn đoán, 
giúp phân biệt thể loại SHHC, đánh giá mức độ nặng, tác động ảnh hưởng đến 
chuyển hóa và quan trọng hơn là giúp hướng dẫn cách điều trị, xử trí SHHC. 

2.1. Phân tích kết qủa khí máu động mạch: 
- pH và PaCO2: 
+ Bình thường pH = 7,40 + 0,05; PaCO2 = 40 + 5 mmHg. 
+ Khi Bệnh nhân có lâm sàng cuả SHHC và có pH < 7,35 và  
PaCO2 > 45mmHg được coi là có SHHC mức độ nặng, thể tăng cacbonic gây 

nhiễm toan hô hấp mất bù. 
+ Nếu pH<7,20 chứng tỏ bệnh nhân bị SHHC mức độ nguy kịch đe dọa tính 

mạng cần được can thiệp hết sức khẩn trương bằng thông khí cơ học. 
- PaO2: 
+ Bình thường PaO2 = 60 - 90 mmHg 
+ Khi bệnh nhân có lâm sàng cuả SHHC và có PaO2 < 55mmHg với 

PaO2/FiO2 < 300 được coi là bị SHHC có giảm oxy hóa máu nặng. 
+ Nếu PaO2/FiO2 <200 thì có giảm oxy hóa máu nghiêm trọng. 
- HCO3-: 
+ Bình thường HCO3- = 24 + 4 
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+ Nếu bệnh nhân bị SHHC thể tăng cacbonic máu (pH < 7,35 và PaCO2 > 
45mmHg) có HCO3- >30 mmol/l được coi là SHHC trên nền mạn và thận đã có đáp 
ứng bù trừ bằng cách tăng tái hấp thu HCO3 -. 

 
 
2.2. Chụp X Quang Phổi: 
- Cần phải làm ngay tại giường cho tất cả các bệnh nhân bị SHHC. 
- Phim X quang lồng ngực thẳng giúp phát hiện nguyên nhân, lọai tổn thương 

tại phổi gây SHHC, từ đó hướng dẫn cách xử trí thích hợp. 
 
IV. NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP CẤP 

1. Tùy theo mức độ SHHC và quyết định trình tự xử lý. 
- Xác định mức độ trầm trọng của SHHC dựa vào: 
+ Tính chất tiến triển của SHHC. 
+ Mức độ của hypoxemia, hypercapnia và acidemia. 
+ Mức độ của các rối loạn sinh tồn xuất hiện cùng với SHHC: tim mạch, thần 

kinh... 
- Để quyết định chọn lựa: dùng thuốc hoặc thông khí cơ học ngay ? 
+ Nếu Bệnh nhân chỉ bị SHHC mức độ nặng (chưa có các rối loạn huyết 

động và thần kinh nghiêm trọng) thì chỉ cần đảm bảo đường thở, sử dụng thuốc, oxy 
liệu pháp và theo dõi sát sự tiến triển. 

+ Nếu Bệnh nhân bị SHHC mức độ nguy kịch thì cần nhanh chóng thiết lập 
đường thở cấp cứu và tiến hành thông khí cơ học ngay, sau đó mới dùng thuốc hoặc 
phải sử dụng song song. 

2. Đảm bảo đường thở 
Là "chìa khóa", là công việc đầu tiên phải làm, phải xem xét cho tất cả các 

bệnh nhân cấp cứu, đặc biệt đối với SHHC ngay từ giây phút đầu tiên khi tiếp xúc. 
- Đặt bệnh nhân ở tư thế thuận lợi cho việc hồi sức và lưu thông đường thở: 
+ Nằm nghiêng an toàn cho bệnh nhân hôn mê chưa được can thiệp. 
+ Nằm ngửa cồ ưỡn cho bệnh nhân ngưng thở ngưng tim. 
+ Nằm Fowler cho bệnh nhân phù phổi, phù não và phần lớn các bệnh nhân 

SHHC. 
- Khai thông khí đạo hay thiết lập đường thở cấp cứu: 
+ Nghiệm pháp Heimlich cho bệnh nhân bị dị vật đường hô hấp trên. 
+ Đặt canun Guedel hay Mayo cho bệnh nhân tụt lưỡi. 
+ Móc hút đờm rãi, thức ăn ở miệng họng khi bệnh nhân ùn tắc đờm hay ói 

hít sặc. 
+ Đặt ống nội khí quản hay mở khí quản, hoặc chọc kim lớn qua màng giáp 

nhẫn. 
3. Điều trị giảm Oxy máu 
- Nếu bắt đầu có giảm oxy hóa máu nhẹ đến vừa (PaO2 = 50 - 60 mmHg với 

khí phòng) thì chỉ cần sử dụng oxy liệu pháp qua thông khí tự nhiên với các dụng cụ 
thông thường: qua canun, catheter mũi, mask oxy thông thường giúp tăng nồng độ 
oxy trong khí hít vào (FiO2 = 24 - 40 %). 
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- Đối với đợt cấp mất bù của SHH mạn thì mục tiêu là đảm bảo PaO2 « 60 
mmHg hay SaO2« 90% tránh làm nặng thêm tình trạng toan hô hấp bằng cách bắt 
đầu từ lưu lượng thấp nhất rồi tăng dần có đánh giá, theo dõi khí máu trước khi 
quyết định tăng FiO2, nếu toàn trạng xấu dần hoặc pH< 7,30 thì cần xem xét chỉ 
định thở máy. 

- Khi có giảm oxy hóa máu nặng (PaO2/FiO2 < 300), cần sử dụng mask 
không thở lại (FiO2 = 60 - 90 %), nếu không hiệu quả cần chỉ định oxy liệu pháp 
qua thông khí nhân tạo (thở máy) không xâm nhập (qua mask) hoặc xâm nhập (có 
đặt NKQ) cho phép vừa tăng nồng độ oxy trong khí thở vào vừa có thể dùng biện 
pháp đặc biệt là áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP). 

- Khi có giảm oxy hóa máu nghiêm trọng (PaO2/FiO2 < 200) cần thở máy 
xâm nhập với các phương thức đặc biệt như PEEP tối ưu, huy động phế nang, đảo 
ngược tỷ lệ I/E (IRV), chấp nhận tăng cacbonic... 

 
4. Điều trị tăng Cacbonic . 
- Tăng cacbonic gây nhiễm toan hô hấp phải được điều trị nguyên nhân gây 

giảm cung cấp và tăng nhu cầu thông khí hoặc thông khí cơ học bằng máy tạm thời 
thay thế. 

- Việc dùng bicacbonat (NaHCO3) để sửa chữa tình trạng nhiễm toan trong 
SHHC cũng cần hết sức thận trọng và không được khuyến cáo, vì NaHCO3 không 
có tác dụng điều chỉnh nhiễm toan lâu dài trong khi có thể gây nhiễm toan nội bào 
và đặc biệt có thể gây nặng thêm tình trạng thiếu oxy cho mô tế bào do làm tăng ái 
lực gắn kết của hemoglobin với oxy. 

 
5. Điều trị nguyên nhân gây SHHC. 
- Cần tiến hành điều trị nguyên nhân gây SHHC song song cùng với việc sửa 

chữa tình trạng giảm oxy máu, tăng cacbonic gây nhiễm toan hô hấp nếu có thể. 
- Đối với SHHC do các bệnh tại phổi: 
+ Lấy bỏ dị vật trong tắc nghẽn đường thở... 
+ Kháng sinh trong viêm phổi, giãn phế quản và chống viêm trong hen phế 

quản và COPD. 
+ Chọc tháo dẫn lưu trong tràn dịch - khí màng phổi. 
- Đối với SHHC do nguyên nhân ngòai phổi: 
+ Giải độc đặc hiệu bằng Naloxon trong ngộ độc Heroin - Morphin, Anexat 

trong ngộ độc Benzodiazepine. 
+ Phẫu thuật lấy máu tụ ngòai màng cứng trong CTSN, thuốc tiêu sợi huyết 

tái tưới máu trong đột qụy thiếu máu. 
+ Lọc máu, thay huyết tương trong bệnh nhược cơ, Guillain-Barré.... 
+ Cố định giảm đau tốt trong gãy nhiều xương sườn, mảng sườn di động. 
 
6. Thở máy (Thông khí cơ học - nhân tạo) 
- Chỉ là biện pháp hỗ trợ nhân tạo tạm thời chờ đợi giải quyết nguyên nhân 

gây SHHC và phục hồi hô hấp (thông khí) tự nhiên. 
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- Được sử dụng khi thông khí tự nhiên không đảm bảo được chức năng của 
mình, nhằm cung cấp một sự trợ giúp nhân tạo về thông khí và oxy hóa 

 
 
 
 

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU 
ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI MẠN TÍNH TẮC NGHẼN 

I. ĐẠI CƯƠNG 
- Là đợt mất bù cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) gây suy hô 

hấp. Đặc điểm của đợt cấp là tình trạng khó thở tăng nặng thêm; ho và tăng thể tích 
đờm và /hoặc đờm nhày mủ và tình trạng này thường đi kèm giảm oxy máu và tình 
trạng xấu đi của tăng CO2 máu  

- Nguyên nhân: Hay gặp nhất là nhiễm khuẩn (Haemophilus influenzae, phế 
cầu, Moraxella catarrhalis). Trong các đợt cấp nặng có thể gặp phế cầu kháng 
thuốc sinh bêta-lactamase. Nguyên nhân khác: nhiễm virus, mệt cơ hô hấp, tắc 
mạch phổi.  
II. CHẨN ĐOÁN 
1. Chẩn đoán xác định 

-Tiền sử của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  
- Khó thở, nhịp thở nhanh > 25/phút, có thể có tím khi suy hô hấp nặng  
- Ho khạc đờm nhiều, đờm thường đục (nhiễm khuẩn)  
- Có thể có sốt kèm các dấu hiệu nhiễm trùng  
- Khám phổi: co kéo cơ hô hấp phụ, lồng ngực hình thùng, ran ngáy, ran rít, 

có thể nghe thấy ran ẩm hoặc ran nổ, rì rào phế nang giảm  
- Nhịp tim nhanh, huyết áp tăng (suy hô hấp nặng), hoặc có thể tụt (suy hô 

hấp nguy kịch)  
- Có thể có các dấu hiệu của suy tim phải: phù, gan to, tĩnh mạch cổ nổi  
- Độ bão hòa ô xy mạch (SpO2) có thể < 90%  
- X.quang: phổi sáng, cơ hoành hạ thấp, xương sườn nằm ngang, khoang liên 

sườn giãn rộng, phế quản đậm, tim hình giọt nước (hoặc tim to khi suy tim nặng)  
- Điện tim: trục phải, dày thất phải, P phế  
- Khí máu: pH máu giảm, PaCO2 tăng, có thể kèm theo giảm ô xy hóa máu  

2. Chẩn đoán phân biệt 
 - Cơn hen phế quản .   

- Cơn hen tim . 
- Tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD . 

3. Chẩn đoán mức độ nặng 
3.1. Nặng 

- Khó thở liên tục, tím. 
- Nói được câu ngắn. 
- Co kéo cơ hô hấp phụ rõ rệt. 
- Tần số thở > 30/phút. 
- Tần số tim > 110/phút, huyết áp tăng. 
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- PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 45 mmHg, SaO2 < 90% . 
3.2. Nguy kịch : 

- Rối loạn ý thức (lú lẫn, ngủ gà, thậm chí hôn mê). 
- Kiệt sức cơ hô hấp : hô hấp nghịch thường, không ho được. 
- Tụt huyết áp. 
- PaO2 < 45 mmHg, PaCO2 > 70 mmHg, pH < 7,30  

4. Chẩn đoán nguyên nhân 
- Dựa vào :   + Lâm sàng    + X quang phổi  

+ Xét nghiệm máu  + Cấy dịch phế quản  
 
III. XỬ TRÍ CẤP CỨU 
1. Nguyên tắc xử trí: phát hiện ngay tình trạng suy hô hấp nguy kịch để can thiệp 
thủ thuật theo trình tự của dây truyền cấp cứu ABCD, dùng thuốc điều trị, theo dõi 
và kiểm soát tốt chức năng sống của bệnh nhân. 
2. Điều trị đợt cấp BPTNMT có suy hô hấp trung bình và nặng 
2.1. Tư thế: bệnh nhân ngồi hoặc nằm ngửa tư thế đầu cao  
2.2. Thở oxy: dùng oxy với lưu lượng thấp (1 - 2 lít/phút). Mục đích là đưa PaO2 
lên trên 60 mmHg và SaO2 lên trên 90%, nhưng không nên đưa lên cao quá vì có 
nguy cơ gây tăng CO2 máu  
2.3. Thuốc giãn phế quản: 

+ Thuốc kích thích bêta-2 giao cảm, khí dung (salbutamol hoặc terbutalin), 
nhắc lại tuỳ theo tình trạng bệnh nhân, có thể dùng nhiều lần  

+ Thuốc ức chế phó giao cảm : ipratropium (0,5 mg) khí dung, nhắc lại nếu 
cần thiết  

+ Có thể dùng các thuốc giãn phế quản đường tĩnh mạch phối hợp với khí 
dung  
2.4. Corticoids: dùng corticoid tiêm tĩnh mạch với liều 0,4 - 1 mg/kg/ngày  
2.5. Kháng sinh: dùng khi bệnh nhân có sốt, hoặc đờm đục, hoặc có bạch cầu đa 
nhân trung tính tăng. Dùng kháng sinh nhóm bêta-lactam chống được vi khuẩn sinh 
bêta-lactamase (nhóm Amoxicillin kết hợp clavulanate (Augmentin) hoặc 
Cephalosporin thế hệ 1, 2). Lựa chọn kháng sinh thứ 2 là Fluoroquinolone. Có thể 
dùng đường uống hoặc tiêm truyền  
2.6. Tăng thải đờm: vận động trị liệu, thuốc làm loãng đờm  
2.7. Điều trị các rối loạn khác kèm theo (thăng bằng nước - điện giải, kiềm toan, 
suy tim...)  
2.8. Heparin trọng lượng phân tử thấp (Fraxiparine; Lovenox): để tránh nguy cơ 
tắc mạch, thường chỉ chỉ định khi bệnh nhân phải thở máy  
2.9. Thông khí nhân tạo qua mặt nạ (thông khí nhân tạo không xâm nhập). Tăng 
thông khí bằng cách làm giảm công hô hấp 
- Chỉ định: 

+ Tình trạng khó thở xấu đi: Thở gắng sức + TS thở > 30/min  
+ Toan hô hấp cấp ( pH < 7,25-7,30)  
+ Tình trạng oxy hoá máu tồi đi (tỷ lệ PaO2/FiO2 < 200)  

- Chống chỉ định: 
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+ Ngừng thở  
+Tình trạng nội khoa không ổn định (Tụt HA hay TMCB cơ tim không kiểm 

soát được)  
+ Mất khả năng bào vệ đường thở  
+ Đờm dãi quá nhiều  
+ Vật vã hay không hợp tác  
+ Tình trạng bệnh nhân không cho phép đặt mặt nạ hay không bảo đảm tình 

trạng kín khít của mặt nạ  
+ Xâm nhập: khi TKNT không xâm nhập có chống chỉ định hoặc thất bại.  

3. Điều trị đợt cấp BPTNMT có suy hô hấp nguy kịch 
- Thông khí nhân tạo: thường cần phải tiến hành thông khí nhân tạo xâm nhập 

ngay  
- Thuốc giãn phế quản nên cho theo đường tĩnh mạch với liều cao  
- Kháng sinh đường tiêm  
- Vận động trị liệu hô hấp, hút đờm qua ống NKQ  
- Nếu có tụt huyết áp hay có suy tim nặng: dobutamin, có thể phối hợp với 

dopamin  
IV. PHÒNG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI MẠN TÍNH TẮC NGHẼN 

- Tránh các tác nhân kích thích: bỏ thuốc lá, thuốc lào; tránh hoặc hạn chế 
tiếp xúc với không khí ô nhiễm  

- Phòng viêm phổi và tiêm vacxin cúm mỗi năm 1 lần (vacxin giảm được tỷ 
lệ đợt cấp nặng và tử vong tới 50% bệnh nhân COPD)  

- Chế độ ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, chế độ tập luyện tốt đặc biệt là tập vận 
động các cơ hô hấp . 
 
Tài liệu tham khảo 
1. Vũ Văn Đính. Cẩm nang cấp cứu  
2. Current Diagnosis & Treatment Emergency Medicine 2008  
3. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic 
obstructive pulmonary disease. Update 2009  
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HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN CẤP 
 
I. ĐẠI CƯƠNG 
           Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của niêm mạc phế 
quản ở người trước đó không có tổn thương. Bệnh khỏi hoàn toàn không để lại di 
chứng. Nguyên nhân thường do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc cả hai loại. 
II. CHẨN ĐOÁN 
  1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 
Khởi phát bằng viêm long đường hô hấp trên với sốt nhẹ, viêm mũi họng 

(hắt hơi, sổ mũi, đau rát họng), có thể viêm mũi mủ, viêm xoang, viêm amiđan, 
viêm tai giữa; sau lan xuống khí - phế quản. 

Người bệnh thường không sốt, một số trường hợp có sốt nhẹ, hoặc sốt cao. 
Ho: những ngày đầu thường có ho khan, có khi ho ông ổng, ho từng cơn, 

dai dẳng, cảm giác rát bỏng sau xương ức, khàn tiếng. 
Khạc đờm: đờm có thể màu trắng trong, hoăc đờm có màu vàng, xanh, 

hoặc đục như mủ. 
Khám phổi: thường bình thường, một số trường hợp thấy có ran ngáy, 

hoặc có thể cả ran rít. 
1.2. Cận lâm sàng 
X-quang phổi bình thường hoặc có thể thấy thành phế quản dày. 

   Xét nghiệm: có thể có số lượng bạch cầu và tốc độ máu lắng tăng trong 
trường hợp nhiễm vi khuẩn. 
     

2. Chẩn đoán phân biệt 
    - Viêm phổi: khám phổi thấy ran ẩm, nổ khu trú; chụp X-quang phổi thấy 
hình đám mờ, trường hợp điển hình thấy đám mờ hình tam giác với đáy quay ra 
ngoài, đỉnh quay về phía rốn phổi. 
    - Hen phế quản: có thể có cơ địa dị ứng. Ho, khó thở thành cơn, thường về 
đêm và khi thay đổi thời tiết, khó thở ra, có tiếng cò cứ, sau cơn hen thì hết các 
triệu chứng. Đáp ứng tốt với liệu pháp corticoid và thuốc giãn phế quản. 
   - Giãn phế quản bội nhiễm: tiền sử ho khạc đờm kéo dài, có các đợt nhiễm 
khuẫn tái diễn, nghe phổi: ran nổ, ran ẩm 2 bên. Chụp cắt lớp vi tính ngực lớp 
mỏng 1 mm độ phân giải cao giúp chẩn đoán xác định bệnh. 
   - Dị vật đường thở: tiền sử có hội chứng xâm nhập, người bệnh có ho khạc 
đờm hoặc ho máu, viêm phổi tái diễn nhiều đợt sau chỗ tắc do dị vật. Chụp cắt 
lớp vi tính ngực, soi phế quản có thể phát hiện dị vật. 
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-  Lao phổi: ho khạc đờm kéo dài, có thể ho máu, sốt nhẹ về chiều. Xquang 
phổi thấy tổn thương nghi lao (thâm nhiễm, nốt, hang, xơ). Soi, cấy đờm 
có vi khuẩn lao. 

- Ung thư phổi, phế quản: tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm. Lâm 
sàng có thể ho máu, đau ngực, gầy sút cân. X-quang và/hoặc cắt lớp vi tính ngực 
có tổn thương dạng đám mờ hoặc xẹp phổi. Nội soi phế quản và sinh thiết cho 
chẩn đoán xác định. 

- Đợt cấp suy tim sung huyết: tiền sử có bệnh tim mạch (cao huyết áp, 
bệnh van tim, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim), nghe phổi có ran ẩm, ran rít, ran 
ngáy. X-quang phổi bóng tim to, phổi ứ huyết. Điện tim có các dấu hiệu chỉ 
điểm. Siêu âm tim cho chẩn đoán xác định. 

3. Chẩn đoán nguyên nhân 
3.1. Virus 
- Viêm phế quản cấp do virus chiếm 50 tới 90% các trường hợp viêm phế 

quản cấp. 
- Các virus thường gặp nhất là các myxovirus (virus cúm và virus á cúm), 

các rhinovirus, coronavirus, virus đại thực bào đường hô hấp (respiratory 
syncytial virus), adenovirus, enterovirus (coxsackie và echovirus) và một số 
chủng virus herpes (cytomegalovirus, varicellae). 

* Lâm sàng thấy các dấu hiệu nhiễm virus không đặc hiệu. 
-  Chẩn đoán xác định căn nguyên virus dựa vào việc tìm thấy virus ở các 

bệnh phẩm đường hô hấp qua nuôi cấy tế bào, PCR, miễn dịch huỳnh quang hoặc 
huyết thanh chẩn đoán nhưng trên thực tế ít làm, trừ trong các vụ dịch lớn. 

3.2. Vi khuẩn 
- ít gặp hơn các trường hợp viêm phế quản cấp do virus. 
- Thường gặp nhất là nhóm các vi khuẩn không điển hình như: Mycoplasma 

và Chlamydia, các vi khuẩn gây mủ hiếm gặp hơn. 
- Do phế cầu, Hemophillus influenza: ít gặp ở người lớn, hay đi kèm với sốt 

và các dấu hiệu ngoài đường hô hấp. Xét nghiệm vi khuẩn thường âm tính. 
3.3. Viêm phế quản cấp do hít phải hơi độc 
* Khí SO2 

    - Clo, Amoniac, acid, dung môi công nghiệp, hơi độc chiến tranh, khói do 
cháy nhà cũng gây viêm phế quản cấp. 
 
III. ĐIỀU TRỊ:  

Ở người lớn viêm phế quản cấp đơn thuần có thể tự khỏi không cần điều trị. 
1. Điều trị triệu chứng: 
+ Nghỉ ngơi, bỏ thuốc lá, giữ ấm. 
+ Giảm ho, long đờm: ho khan nhiều, gây mất ngủ có thể cho các thuốc giảm 

ho như:  
• Terpin codein 15- 30 mg/24 giờ hoặc. 
• Dextromethorphan 10-20 mg/24 giờ ở người lớn hoặc 
• Ho có đờm: thuốc long đờm có acetylcystein 200 mg x 3 gói/24 giờ. 
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+ Nếu có co thắt phế quản: thuốc giãn phế quản cường α2 đường phun hít 
(salbutamol, terbutanyl) hoặc khí dung salbutamol 5 mg x 2- 4 nang/24 giờ hoặc 
uống salbutamol 4 mg x 2-4 viên/24 giờ. 

+ Bảo đảm đủ nước uống, dinh dưỡng. 
+ Không cần dùng kháng sinh cho viêm phế quản cấp đơn thuần ở người 

bình thường. 
 
 
2. Chỉ định dùng kháng sinh khi: 
+ Ho kéo dài trên 7 ngày. 
+ Ho, khạc đờm mủ rõ. 
+ Viêm phế quản cấp ở người có bệnh mạn tính nặng như suy tim, ung thư. 
- Chọn kháng sinh tùy thuộc mô hình vi khuẩn và tình hình kháng thuốc 

tại địa phương. Có thể dùng kháng sinh như sau: 
+ Ampicillin, amoxicilin liều 3 g/24 giờ, hoặc 
+ Amoxicillin + acid clavulanic; ampicillin + sulbactam: liều 3 g/24 giờ, 

hoặc. 
+ Cephalosporin thế hệ 1: cephalexin 2-3 g/24 giờ, hoặc 
+ Cefuroxim 1,5 g/24 giờ, hoặc 
+ Macrolid: Erythromycin 1, 5g ngày x 7 ngày, azithromycin 500 mg x 1 

lần/ngày x 3 ngày (tránh dùng thuốc nhóm này cùng với thuốc giãn phế quản 
nhóm xanthin, thuốc nhóm IMAO). 

  - Điều trị bệnh lý ổ nhiễm trùng khác. 
 
IV. PHÒNG BỆNH 

-  Loại bỏ yếu tố kích thích: không hút thuốc, tránh khói bụi trong, ngoài nhà, 
môi trường ô nhiễm, giữ ấm vào mùa lạnh.  

- Tiêm vaccin phòng cúm, phế cầu, đặc biệt khuyến cáo mạnh cho những 
bệnh nhân có bệnh phổi mạn tính, suy tim, cắt lách, tuổi trên 65. 

- Điều trị các nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm mặt, tình trạng suy giảm 
miễn dịch. 

- Vệ sinh răng miệng.  
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG 

 
I. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là tình trạng nhiễm khuẩn của nhu mô phổi 
xảy ra ở ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế nang, ống và túi phế nang, tiểu phế 
quản tận hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi. Tác nhân gây viêm phổi có thể là các vi 
khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm, nhưng không do trực khuẩn lao. 
 
II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 
1.1. Lâm sàng 
- Khởi phát đột ngột với sốt cao 39 - 400C, rét run. 
- Đau ngực: thường có, đôi khi là triệu chứng nổi bật, đau bên tổn thương. 
- Ho mới xuất hiện, tăng dần, lúc đầu ho khan, về sau ho có đờm đặc, 

màu vàng, xanh hoặc màu gỉ sắt. Có khi nôn, chướng bụng, đau bụng. 
- Khó thở trong trường hợp tổn thương phổi lan tỏa, nặng hoặc xẩy ra ở 

những bệnh nhân có các bệnh mạn tính kèm theo: thở nhanh, tím môi đầu chi. 
 - Khám: 
+ Hội chứng nhiễm trùng: sốt cao, thở hôi, môi khô lưỡi bẩn. 
+ Hội chứng đông đặc ở phổi, ran ẩm, ran nổ bên tổn thương. 
- Dấu hiệu gợi ý viêm phổi do phế cầu: mụn Herpes ở mép, môi, cánh mũi 
- Trường hợp đặc biệt: Người nghiện rượu có thể có lú lẫn, trẻ con có co 

giật, người cao tuổi triệu chứng thường không rầm rộ, có khi bắt đầu bằng lú 
lẫn, mê sảng (tỷ lệ tử vong cao do suy hô hấp cấp, hạ nhiệt độ). 

- Thể không điển hình: biểu hiện ho khan, nhức đầu, đau cơ. Khám 
thường không rõ hội chứng đông đặc; thấy rải rác ran ẩm, ran nổ. X-quang phổi 
tổn thương không điển hình (mờ không đồng đều, giới hạn không rõ hình thuỳ). 

1.2. Cận lâm sàng 
- Công thức máu: Số lượng bạch cầu tăng > 10 giga/lít, bạch cầu đa nhân 

trung tính tăng trên 75%. Khi số lượng bạch cầu giảm < 4,5 giga/lít: hướng tới 
viêm phổi do virus. 
    - Tốc độ lắng máu tăng, CRP, procalcitonin tăng. 

- Cấy máu hoặc đờm có thể thấy vi khuẩn gây bệnh. 
- X-quang phổi: đám mờ hình tam giác đỉnh ở phía rốn phổi, đáy ở phía ngoài 

hoặc các đám mờ có hình phế quản hơi, có thể mờ góc sườn hoành. 
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- Chụp cắt lớp vi tính ngực: có hội chứng lấp đầy phế nang với dấu hiệu phế 
quản hơi, thuỳ phổi viêm không giảm thể tích, bóng mờ phế nang hoặc mô kẽ, tổn 
thương mới xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên, có thể kèm theo tràn dịch màng 
phổi. 

2. Chẩn đoán phân biệt 
2.1. Lao phổi 
- Tiền sử tiếp xúc với người mắc lao. 
- Ho khạc đờm kéo dài, có thể ho máu, sốt nhẹ về chiều, gầy sút cân. 
- X-quang phổi có tổn thương nghi lao (nốt, thâm nhiễm, hang xơ), hay 

gặp ở nửa trên (vùng hạ đòn) 2 bên. Có khi không điển hình nhất là ở người suy 
giảm miễn dịch (HIV/AIDS, dùng corticoid kéo dài, ....). 

- Chẩn đoán xác định: tìm thấy trực khuẩn kháng cồn, kháng toan (AFB) 
trong đờm hoặc dịch phế quản qua soi trực tiếp, PCR-MTB dương tính, hoặc 
nuôi cấy MGIT. 

 
2.2. Nhồi máu phổi 
- Có yếu tố nguy cơ: bệnh nhân sau đẻ, sau phẫu thuật ở vùng tiểu 

khung, sau chấn thương, gãy xương, bất động lâu ngày, viêm tắc tĩnh mạch chi 
dưới, dùng thuốc tránh thai. 

- Đau ngực dữ dội, ho ra máu, khó thở, có thể có dấu hiệu sốc. 
- Điện tâm đồ có thể thấy dấu hiệu tâm phế cấp: S sâu ở D1, Q sâu ở D3, 

trục phải, block nhánh phải. 
- Khí máu có thể thấy tăng thông khí: PaO2 giảm và PaCO2 giảm. 
- Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch có thể phát hiện vị 

trí nhồi máu. 
2.3. Ung thư phổi 
- Thường gặp ở người > 50 tuổi, có tiền sử nghiện thuốc lá, thuốc lào. 
-  Ho khạc đờm lẫn máu, gầy sút cân. 
- X-quang phổi có đám mờ. 
-  Chụp cắt lớp vi tính ngực, soi phế quản, sinh thiết cho chẩn đoán xác định. 
-  Nên chú ý những trường hợp nghi ngờ hoặc sau khi điều trị hết nhiễm 

khuẩn mà tổn thương phổi không cải thiện sau 1 tháng hoặc viêm phổi tái phát ở 
cùng một vị trí. 

2.4. Giãn phế quản bội nhiễm 
- Bệnh nhân có tiền sử ho khạc đờm mủ kéo dài, có sốt. Khám phổi: có ran 

ẩm, ran nổ cố định. 
- Cần chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng 1 mm độ phân giải cao 

để chẩn đoán. 
3. Chẩn đoán nguyên nhân 
- Dựa vào xét nghiệm vi sinh đờm, máu hoặc dịch phế quản. 
- Các vi khuẩn gây viêm phổi điển hình: Streptococcus pneumonia, 

Hemophilus influenza. 
- Các vi khuẩn gây viêm phổi không điển hình: Legionella pneumonia, 

Mycoplasma pneumonia, Chlamydiae pneumonia. 
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- Các vi khuẩn gây viêm phổi nặng: Staphylococcus aureus, 
Klebsiellapneumoniae,  Pseudomonas aeruginosa, vi khuẩn yếm khí. 

- Một số trường hợp do virus, nấm, ký sinh trùng. 
4. Chẩn đoán mức độ nặng 
Có nhiều cách đánh giá mức độ nặng của viêm phổi; trong khuôn khổ bài 

trình bày, chúng tôi sử dụng bảng điểm CURB65. Khi lựa chọn thuốc cho điều 
trị, bên cạnh điểm CURB65, còn cần cân nhắc các yếu tố khác như: bệnh mạn 
tính, mức độ tổn thương trên X-quang, những yếu tố liên quan vi khuẩn học… 

-  C: Rối loạn ý thức. 
-  U: Urê > 7 mmol/L. 
- R: Tần số thở ≥ 30 lần/phút. 
- B: Huyết áp: 
+ Huyết áp tâm thu < 90 mmHg hoặc. 
+ Huyết áp tâm trương < 60 mmHg. 

    - 65: Tuổi  > 65. 
Đánh giá: Mỗi biểu hiện trên được tính 1 điểm, từ đó đánh giá mức độ nặng 

của viêm phổi như sau: 
• Viêm phổi nhẹ: CURB65 = 0-1 điểm: điều trị ngoại trú. 
• Viêm phổi trung bình: CURB65 = 2 điểm: điều trị tại bệnh viện. 
• Viêm phổi nặng: CURB65 = 3-5 điểm: điều trị tại bệnh viện. 

III. ĐIỀU TRỊ 
  1. Nguyên tắc chung 

-  Xử trí tuỳ theo mức độ nặng. 
 -  Điều trị triệu chứng. 

-  Điều trị nguyên nhân: lựa chọn kháng sinh theo căn nguyên gây bệnh, 
nhưng ban đầu thường theo kinh nghiệm lâm sàng, yếu tố dịch tễ, mức độ nặng của 
bệnh, tuổi bệnh nhân, các bệnh kèm theo, các tương tác, tác dụng phụ của thuốc. 

-  Thời gian dùng kháng sinh: từ 7 đến 10 ngày nếu do các tác nhân gây viêm 
phổi điển hình, 14 ngày nếu do các tác nhân không điển hình, trực khuẩn mủ xanh. 

2. Điều trị 
2.1. Điều trị ngoại trú: CURB65: 0-1 điểm 
- Amoxicillin 500 mg-1g: uống 3 lần/ngày. 
- Hoặc clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày. 
- Hoặc amoxicilin 50 mg/kg/ngày + macrolide (Erythromycin 2 g/ngày, hoặc 

clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày) khi nghi do vi khuẩn không điển hình. 
- Hoặc có thể dùng β - lactam/ức chế men β - lactamase (amoxicilin 

clavulanat) kết hợp với 1 thuốc nhóm macrolid (clindamycin: 500 mg x 2 
lần/ngày hoặc azithromycin 500 mg/ngày). 

- Hoặc dùng nhóm cephalosporin thế hệ 2: cefuroxim 0,5 g/lần x 3 lần/ngày 
hoặc kết hợp với 1 thuốc nhóm macrolid. 

- Đảm bảo cân bằng nước - điện giải và thăng bằng kiềm - toan. 
2.2. Điều trị viêm phổi trung bình: CURB65 = 2 điểm 
- Kháng sinh: 
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+ Amoxicilin- acid clavulanic: 1g x 3 lần/ngày (uống) kết hợp với 1 thuốc 
nhóm macrolid (clindamycin: 500 mg x 2 lần/ngày hoặc azithromycin 500 
mg/ngày). 

+ Nếu không uống được: amoxicilin - acid clavulanic: 1g x 3 lần/ngày 
(tiêm tĩnh mạch) kết hợp với 1 thuốc nhóm macrolid dùng theo đường tĩnh mạch 
(clindamycin: 500 mg x 2 lần/ngày hoặc azithromycine 500 mg/ngày), hoặc 
levofloxacin 750 mg/ngày hoặc moxifloxacin 400 mg/ngày. 

- Đảm bảo cân bằng nước - điện giải và thăng bằng kiềm - toan. 
- Dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ > 38,50C. 
2.3. Điều trị viêm phổi nặng: CURB65 = 3-5 điểm 
- Kháng sinh. 
+ Kết hợp amoxillin acid clavulanic 1 g/lần x 3 lần/ngày (tiêm tĩnh mạch) 

kết hợp thêm: clarithromycin 500 mg (uống 2 lần/ngày) hoặc levofloxacin 
750 mg/ngày. 

+ Hoặc cephalosporin phổ rộng (cefotaxim 1 g x 3 lần/ngày hoặc ceftriaxon 1 
g x 3 lần/ngày hoặc ceftazidim 1 g x 3 lần/ngày) kết hợp với macrolid   hoặc 
aminoglycosid hoặc fluoroquinolon (levofloxacin 0,75 g/ngày, moxifloxacin 
400 mg/ngày). 

+ Xem xét thay đổi kháng sinh tuỳ theo diễn biến lâm sàng và kháng 
sinh đồ nếu có. 

- Thở oxy, thông khí nhân tạo nếu cần, đảm bảo huyết động, điều trị các 
biến chứng nếu có. 

3. Điều trị một số viêm phổi đặc biệt  
(Phác đồ điều trị cho bệnh nhân nặng khoảng 60 kg) 
3.1. Viêm phổi do Pseudomonas aeruginosa 
- Ceftazidime 2 g x 3 lần/ngày + gentamycin hoặc tobramycin hoặc amikacin 

với liều thích hợp. 
- Liệu pháp thay thế: ciprofloxacin 500 mg x 2 lần/ngày + piperacilin 4g x3 

lần /ngày + gentamycin hoặc tobramycin hoặc amikacin với liều thích hợp. 
3.2. Viêm phổi do Legionella: 
- Clarithromycin 0,5 g x 2 lần/ngày rifampicin 0,6 g x 1-2 lần/ngày x 14 -21 

ngày. 
- Hoặc fluoroquinolon (ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin). 
3.3 Viêm phổi do tụ cầu vàng 
- Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin: oxacilin 1 g x 2 lần/ngày rifampicin 

0,6 g x 1- 2 lần/ngày. 
- Viêm phổi do tụ cầu vàng kháng với methicillin: vancomycin 1 g x 2 

lần/ngày. 
3.4. Viêm phổi do virus cúm 
- Điều trị triệu chứng là chính: hạ sốt, giảm đau. 

   - Oseltamivire 75 mg x 2 viên/ngày uống chia 2 lần. Trường hợp nặng có thể 
dùng liều gấp đôi. 

- Dùng kháng sinh khi có biểu hiện bội nhiễm vi khuẩn. 
3.5. Một số viêm phổi khác 
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- Do nấm: Dùng một số thuốc chống nấm như: amphotericin B, itraconazol, 
voriconazol. 

- Pneumocystis Jiroveci: Cotrimoxazol: liều dựa trên TMP (15 mg/kg/ngày 
chia 4 lần) x 21 ngày; người bệnh < 40 kg: TMP- SMX 480 mg, 2 viên/lần x 4 
lần; người bệnh > 40 kg: TMP- SMX 480 mg, 3 viên/lần x 4 lần. Trong trường 
hợp suy hô hấp: prednisolon (uống hoặc tĩnh mạch) (40 mg x 2 lần/ngày x 5 
ngày, sau đó 40 mg x 1 lần/ngày x 5 ngày rồi 20 mg x 1 lần/ngày x 11 ngày). 

- Do a-míp: metronidazol 0,5 g x 3 lọ/ngày truyền tĩnh mạch chia 3 lần. 
 
IV. PHÒNG BỆNH.  
   - Điều trị tốt các ổ nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Tiêm vaccin phòng cúm mỗi năm 1 lần, phòng phế cầu 5 năm 1 lần cho 
những trường hợp có bệnh phổi mạn tính, suy tim, tuổi trên 65 hoặc đã cắt lách. 

-  Loại bỏ những yếu tố kích thích độc hại: thuốc lá, thuốc lào. 
- Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh.  
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI 
 

I. ĐẠI CƯƠNG 
Áp xe phổi là ổ mủ trong nhu mô phổi do viêm nhiễm hoại tử cấp tín không 

phải lao, sau khi ộc mủ tạo thành hang. áp xe phổi có thể có một hoặc nhiều ổ.         
Khi điều trị nội khoa quá 6 tuần thất bại thì gọi là áp xe phổi mạn tính. 

 
II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 
1.1. Triệu chứng lâm sàng 
- Sốt: 3805C - 390C hoặc cao hơn, có thể kèm rét run hoặc không. 
- Đau ngực bên tổn thương, có thể có đau bụng ở những bệnh nhân áp xe 

phổi thuỳ dưới. 
- Ho khạc đờm có mủ, đờm thường có mùi hôi hoặc thối, có thể khạc mủ số 

lượng nhiều (ộc mủ), đôi khi có thể khạc ra mủ lẫn máu hoặc thậm chí có ho máu 
nhiều. Có thể có trường hợp chỉ ho khan. 

- Khó thở, có thể có biểu hiện suy hô hấp: thở nhanh, tím môi, đầu chi,PaO2 
giảm, SaO2 giảm. 

- Khám phổi: có thể thấy ran nổ, ran ẩm, ran ngáy, có khi thấy hội chứng 
hang, hội chứng đông đặc. 

1.2. Cận lâm sàng 
- Công thức máu: thường thấy số lượng bạch cầu > 10 giga/lít, tốc độ máu 

lắng tăng. 
- X-quang phổi: hình hang thường có thành tương đối đều với mức nước hơi.  
Có thể có 1 hay nhiều ổ áp xe, một bên hoặc hai bên. 
- Cần chụp phim X-quang phổi nghiêng (có khi phải chụp cắt lớp vi tính) để 

xác định chính xác vị trí ổ áp xe giúp chọn phương pháp dẫn lưu mủ phù hợp. 
- Nhuộm soi trực tiếp và nuôi cấy vi khuẩn từ đờm, dịch phế quản hoặc mủ ổ 

áp xe. Cấy máu khi sốt > 38,50C. Làm kháng sinh đồ nếu thấy vi khuẩn. 
2. Chẩn đoán nguyên nhân 
- Việc xác định căn nguyên phải dựa vào xét nghiệm vi sinh vật đờm, dịch 

phế quản, máu hoặc bệnh phẩm khác. 
- Các tác nhân gây áp xe phổi thường là Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli, Proteus, vi khuẩn yếm khí, 
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Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae. Một số trường hợp do nấm, ký 
sinh trùng (amíp). 

- Cần tìm các yếu tố thuận lợi như nghiện rượu, suy giảm miễn dịch do HIV 
hoặc các thuốc ức chế miễn dịch, tìm các ổ nhiễm khuẩn nguyên phát: răng hàm 
mặt, tai mũi họng,… 

 
3. Chẩn đoán phân biệt 
- Tràn khí tràn dịch màng phổi: hình mức nước - hơi trên phim X-quang phổi 

thẳng và phim X-quang phổi nghiêng có chiều dài khác nhau. Nếu là áp xe phổi thì 
hai kích thước này gần bằng nhau. 

- Ung thư phổi áp xe hoá: 
+ Bệnh nhân thường > 45 tuổi, tiền sử nghiện thuốc lá, thuốc lào. 
+ Bên cạnh triệu chứng áp xe phổi, có thể thấy các triệu chứng khác như 

nuốt nghẹn, nói khàn, móng tay khum, ngón dùi trống, phù áo khoác, đau các 
khớp ... 

+ Phim X-quang phổi thấy hang có thành dày, thường lệch tâm, xung 
quanh có các tua gai, ít khi có hình ảnh mức nước hơi. 

+ Chỉ định soi phế quản ở các bệnh nhân áp xe phổi và sinh thiết nếu có 
tổn thương để chẩn đoán xác định. 

-  Kén khí phổi bội nhiễm: 
+ Biểu hiện lâm sàng giống áp xe phổi. 
+ X-quang phổi: hình hang thành mỏng < 1 mm, có mức nước hơi và sau khi 

điều trị như một áp xe phổi thì kén khí vẫn còn tồn tại. 
-  Giãn phế quản hình túi cục bộ: 
+ Tiền sử ho, khạc đờm hoặc có khi ho ra máu kéo dài nhiều năm, nghe phổi 

có ran ẩm, ran nổ tồn tại lâu. 
+ Hình ảnh X-quang phổi: có nhiều ổ sáng xen kẽ vùng mờ không đều, chụp 

cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng, độ phân giải cao giúp chẩn đoán xác định. 
- Lao phổi có hang: 
+ Lao phổi thường tiến triển từ từ với toàn trạng gầy sút, suy sụp, sốt về 

chiều, ho khạc đờm, hoặc máu. 
+ Có tiếp xúc với người mắc lao. 
+ Tìm thấy trực khuẩn kháng cồn kháng toan (AFB) trong đờm (lấy 3 mẫu 

đờm liên tục trong 3 buổi sáng). Nuôi cấy tìm vi khuẩn lao trên môi trường 
Loweinstein hoặc môi trường lỏng MGIT-BACTEC để xác định chính xác loại vi 
khuẩn và kháng sinh đồ. 

+ Phản ứng Mantoux với tuberculin trong nhiều trường hợp dương tính 
mạnh. 

+ Máu lắng tăng. 
+ X-quang phổi: trên nền tổn thương thâm nhiễm hoặc xơ hoá có một hoặc 

nhiều hang, thường khu trú ở đỉnh phổi. 
 
III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị nội khoa 
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1.1. Điều trị kháng sinh 
- Nguyên tắc dùng kháng sinh: 
+ Phối hợp từ 2 kháng sinh, theo đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. 
+ Liều cao ngay từ đầu. 
+ Sử dụng thuốc ngay sau khi lấy được bệnh phẩm chẩn đoán vi sinh vật. 
+ Thay đổi kháng sinh dựa theo diễn biến lâm sàng và kháng sinh đồ nếu có. 
+ Thời gian dùng kháng sinh ít nhất 4 tuần (có thể kéo dài đến 6 tuần 

tuỳ theo lâm sàng và X-quang phổi). 
 
 
- Các loại kháng sinh có thể dùng như sau: 
+ Penicilin G 10 - 50 triệu đơn vị tuỳ theo tình trạng và cân nặng của bệnh 

nhân, pha truyền tĩnh mạch chia 3 - 4 lần/ngày, kết hợp với 1 kháng sinh nhóm 
aminoglycosid: 

° Gentamycin 3-5 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc. 
° Amikacin 15 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc pha truyền tĩnh mạch trong 

250 ml dung dịch natriclorua 0,9%. 
+ Nếu nghi vi khuẩn tiết betalactamase thì thay penicilin G bằng 

amoxicillin + acid clavunalic hoặc ampicillin + sulbactam, liều dùng 3- 6g/ngày. 
+ Nếu nghi ngờ áp xe phổi do vi khuẩn gram âm: dùng cephalosporin thế hệ 

3 như cefotaxim 3 - 6 g/ngày, ceftazidim 3 - 6 g/ngày, kết hợp với kháng sinh nhóm 
aminoglycosid với liều tương tự như đã nêu ở trên. 

+ Nếu nghi ngờ áp xe phổi do vi khuẩn yếm khí: kết hợp nhóm betalactam + 
acid clavunalic với metronidazol liều 1- 1,5 g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 2-3 lần 
/ngày, hoặc penicillin G 10-50 triệu đơn vị kết hợp metronidazol 1-1,5g/ngày truyền 
tĩnh mạch, hoặc penicilin G 10-50 triệu đơn vị kết hợp clindamycin 1,8 g/ngày 
truyền tĩnh mạch. 

+ Nếu nghi ngờ áp xe phổi do tụ cầu: oxacillin 6 – 12 g/ngày hoặc 
vancomycin 1-2 g/ngày, kết hợp với amikacin khi nghi do tụ cầu kháng thuốc. 

+ Nếu nghi ngờ áp xe phổi do Pseudomonas aruginosa: ceftazidim 3 - 
6g/ngày, kết hợp với kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin 1 
g/ngày,levofloxacin 750 mg/ngày, moxifloxacin 400 mg/ngày). 

+ Nếu áp xe phổi do amíp: metronidazol 1,5 g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 3 
lần/ngày kết hợp với kháng sinh khác. 

+ Chú ý xét nghiệm creatinin máu 1-2 lần/tuần đối với bệnh nhân có sử dụng 
thuốc nhóm aminoglycosid. 

1.2. Dẫn lưu ổ áp xe 
- Dẫn lưu tư thế, vỗ rung lồng ngực: dựa vào phim chụp X-quang phổi thẳng 

nghiêng hoặc chụp cắt lớp vi tính lồng ngực chọn tư thế bệnh nhân để dẫn lưu, kết 
hợp với vỗ rung lồng ngực. Dẫn lưu tư thế nhiều lần/ngày, để BN ở tư thế sao cho ổ 
áp xe được dẫn lưu tốt nhất, lúc đầu trong thời gian ngắn vài phút, sau kéo dài dần 
thời gian tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của bệnh nhân có thể đến 15-20 
phút/lần. Vỗ rung dẫn lưu tư thế mỗi ngày 2-3 lần. 
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- Có thể nội soi phế quản ống mềm để hút mủ ở phế quản giúp dẫn lưu ổ áp 
xe. Soi phế quản ống mềm còn giúp phát hiện các tổn thương gây tắc nghẽn phế 
quản và gắp bỏ dị vật phế quản nếu có. 

- Chọc dẫn lưu mủ qua thành ngực: áp dụng đối với những ổ áp xe phổi ở 
ngoại vi, ổ áp xe không thông với phế quản; ổ áp xe ở sát thành ngực hoặc dính với 
màng phổi. Sử dụng ống thông cỡ 7- 14F, đặt vào ổ áp xe để hút dẫn lưu mủ qua hệ 
thống hút liên tục. 

1.3. Các điều trị khác 
- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. 
- Đảm bảo cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan. 
- Giảm đau, hạ sốt. 
2. Điều trị phẫu thuật 
Mổ cắt phân thuỳ phổi hoặc thùy phổi hoặc cả 1 bên phổi tuỳ theo mức độ 

lan rộng với thể trạng bệnh nhân và chức năng hô hấp trong giới hạn cho phép 
(FEV1 > 1 lít so với số lý thuyết): 

- ổ áp xe > 10 cm. 
- áp xe phổi mạn tính điều trị nội khoa không kết quả. 
- Ho ra máu tái phát hoặc ho máu nặng đe dọa tính mạng. 
- áp xe phối hợp với giãn phế quản khu trú nặng. 
- Có biến chứng rò phế quản khoang màng phổi. 
 

IV. PHÒNG BỆNH 
- Vệ sinh răng miệng, mũi, họng. 
- Điều trị tốt các nhiễm khuẩn răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng. Thận trọng 

khi tiến hành các thủ thuật ở các vùng này để tránh các mảnh tổ chức rơi vào khí 
phế quản. 

- Khi cho bệnh nhân ăn bằng ống thông dạ dày phải theo dõi chặt chẽ, tránh 
để sặc thức ăn. 

- Phòng ngừa các dị vật rơi vào đường thở.  
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CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ  
CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG Ở NGƯỜI LỚN 

 
I. ĐỊNH NGHĨA 
   Cơn hen nặng là tình trạng nặng lên của các triệu chứng hen như khó thở, 
nặng ngực, thở rít với lưu lượng đỉnh giảm dưới 60% giá trị lý thuyết  
II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định cơn hen phế quản 
- Hen phế quản được đặc trưng bởi các cơn khó thở kịch phát do co thắt phế 

quản. Cơn có thể tự hết một cách tự phát hoặc dưới tác dụng điều trị. 
- Dấu hiệu có trước thường là ngứa họng, ngứa mũi, ho thành cơn. Cơn hen 

thường xuất hiện nhanh, bệnh nhân khó thở, phải ngồi dậy, sử dụng nhiều cơ hô hấp 
phụ, tiếng thở cò cử, nghe phổi thấy ran rít lan toả khắp 2 phổi. Cơn có thể tự hết, 
nhưng thường hết khi dùng thuốc giãn phế quản. Cuối cơn khạc ra đờm trong, dính. 
Ngoài cơn hen phổi không có ran. 

- Chẩn đoán xác định hen phế quản dựa vào tiền sử (bản thân, gia đình),đặc 
điểm xuất hiện của cơn hen. 

Bảng 14.1: Các yếu tố có nguy cơ dự báo cơn HPQ cấp nặng 
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- Có tiền sử bị các cơn hen nặng phải đặt nội khí quản hoặc thở máy. 
- Có ít nhất 1 lần phải đi cấp cứu vì hen trong 1 năm gần đây. 
- Dùng kéo dài hoặc ngừng dùng đột ngột glucocorticoid đường uống. 
- Không điều trị kiểm soát hen bằng glucocorticoid dạng phun hít. 
- Lệ thuộc thuốc cường α2 tác dụng nhanh, đặc biệt những người dùng nhiều 

hơn 1 bình xịt salbutamol/tháng. 
- Hen nhạy cảm với aspirin và các thuốc chống viêm giảm đau không steroid. 
- Có tràn khí màng phổi, xẹp phổi, viêm phổi trong cơn khó thở 
- Có tiền sử dị ứng thức ăn, đặc biệt là lạc. 
- Phải dùng phối hợp ít nhất 3 nhóm thuốc chữa hen. 
- Có các vấn đề về tâm thần hoặc đang phải dùng thuốc an thần. 
- Tiền sử có bệnh lý tim phổi khác phối hợp hoặc dùng thuốc chẹn bêta. 
- Tiền sử không tuân thủ điều trị, từ chối chẩn đoán và điều trị hen. 
- Loạn thần, nghiện rượu hoặc đang phải dùng thuốc an thần. 
- Sang chấn tâm lí hoặc các bất ổn về gia đình. 
- Tiền sử nghiện thuốc lá. 

2. Chẩn đoán phân biệt 
2.1. Đợt cấp của BPTNMT 
- Tiền sử: có tiền sử VPQ mạn tính (ho, khạc đờm kéo dài), nghiện thuốc lào, 

thuốc lá. 
- Đặc điểm LS: đờm nhiều, đục, đờm càng nhiều khó thở càng nặng. Nghe 

phổi thường có giảm rì rào phế nang, ran ẩm, ran nổ. 
- X-quang phổi: thường có hình ảnh VPQ mạn tính hoặc giãn phế nang; trong 

cơn hen: thường có lồng ngực giãn căng, phổi tăng sáng. 
- Phân tích khí máu động mạch: thường có tăng HCO-3 kèm theo tăng 

PaCO2. 
2.2. Tràn khí màng phổi 
- Đây là điều quan trọng nhất trong chẩn đoán phân biệt với cơn HPQ. 
- Khó thở, đau ngực thường xuất hiện đột ngột, trong khi đó, 80% các cơn 

hen cấp xuất hiện từ từ trong vòng 48 giờ. 
- Dấu hiệu của TKMP ở một bên phổi (mất rì rào phế nang, lồng ngực giãn 

căng, gõ trong). 
- Thường kèm theo tràn khí dưới da. 
-  Chụp X-quang hoặc CT phổi trong trường hợp tràn khí ít sẽ khẳng định 

chẩn đoán. 
2.3. Cơn hen tim 
- Thường xuất hiện khó thở đột ngột. 
- Có tiền sử mắc bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp. 
-  Có các triệu chứng của bệnh tim mạch (suy tim, cao huyết áp). 
2.4. Nhồi máu phổi 
- Khó thở, đau ngực, ho khạc ra máu xuất hiện đột ngột. 
- Có yếu tố nguy cơ gây nhồi máu phổi (bất động kéo dài, bệnh lí đa hồng 

cầu). 
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- Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ. D-dimer thường tăng. Điện tâm đồ có thể thấy 
S1Q3. 

- XQ phổi có đám mờ khu trú hoặc xẹp phổi hình dải hoặc phổi quá sáng một 
vùng, bên. 

- MSCT phổi có tiêm thuốc cản quang sẽ khẳng định chẩn đoán khi thấy cục 
huyết khối. 

2.5. Viêm phổi 
- Sốt, khạc đờm vàng, xanh. 
- Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ. 
- XQ phổi có hình ảnh viêm phổi. 
2.6. Dị vật đường thở 
- Bệnh sử sặc, hít phải dị vật. 
- Hội chứng xâm nhập sau khi hít dị vật: cơn ho dữ dội, ngạt thở cấp. 
- Không có tiền sử hen phế quản. 

 
III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CƠN HEN 

Ngay khi bệnh nhân vào viện hoặc khi mới thăm khám bệnh nhân, phải xác 
định đây là cơn hen thường, cơn hen nặng hay cơn hen nguy kịch để lựa chọn cách 
xử trí đúng và tiên lượng bệnh. 

1. Các dấu hiệu của cơn hen nặng 
- Khó thở liên tục không nằm được (phải ngồi ngả ra trước để thở). 
- Nghe phổi có nhiều ran rít hai phổi, cả khi hít vào và thở ra. 
- Nói từng từ (khó nói, khó ho). 
- Tình trạng tinh thần kích thích. 
- Vã mồ hôi. 
- Tím rõ. 
-  Co kéo các cơ hô hấp phụ. 
- Thở nhanh trên 30 lần/phút. 
- Nhịp tim nhanh trên 120 nhịp/phút. 
- Huyết áp tăng bất thường hoặc xuất hiện dấu hiệu suy tim phải. 
- Mạch đảo trên 20 mmHg. 
Khi có từ 4 dấu hiệu trở lên: chẩn đoán là cơn hen phế quản nặng 
 
2. Các dấu hiệu của cơn hen nguy kịch 
- Cơn ngừng thở hoặc thở chậm dưới 10 lần/phút. 
- Phổi im lặng(lồng ngực dãn căng, di động rất kém, nghe phổi: rì rào phế 

nang mất, không còn nghe thấy tiếng ran). 
- Nhịp tim chậm. 
- Huyết áp tụt. 
- Rối loạn ý thức. 
- Đôi khi có dấu hiệu thở nghịch thường ngực bụng luân phiên. 
- Bệnh nhân không nói được. 
Khi cơn hen phế quản kèm theo một trong các dấu hiệu trên (cần lưu ý loại 

trừ tràn khí màng phổi): chẩn đoán là cơn hen phế quản nguy kịch. 
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   Cần xử trí cấp cứu ban đầu và nhanh chóng gọi hỗ trợ của tuyến trên và phối 
hợp chuyển bệnh nhân lên tuyến y tế có điều kiện và khả năng điều trị cấp cứu bệnh 
nhân. 

Bảng 14.2: Triệu chứng cơn hen nặng và nguy kịch theo GINA, 2011 
 

 Cơn hen nặng Cơn hen nguy kịch 
Mức độ khó thở Lúc nghỉ ngơi 

Phải ngồi ngả ra trước 
 

Nói Từng từ Không nói được 
ý thức Thường kích thích Ngủ gà hoặc lú lẫn 

Nhịp thở Thường > 30 lần/phút Thở chậm < 10 lần/phút 
hoặc ngừng thở 

Co kéo cơ hô hấp phụ Thường xuyên Hô hấp nghịch thường 
Ran rít ran ngáy Nhiều ran Phổi im lặng 

Nhịp tim > 120 lần/phút Nhịp chậm 
Mạch đảo Thường có > 25 mmHg Không có, chứng tỏ có 

mệt cơ hô hấp 
% PEF sau liều giãn phế 

quản đầu tiên 
< 60% GTLT hoặc 
hoặc < 100 L/phút 

hoặc đáp ứng kéo dài < 2h 

Không đo được 

PaO2 < 60 mm Hg  
PaCO2 > 45 mm Hg 

Có thể có tím tái 
 

SpO2 < 90%  
    
 
 
-  Chú ý phát hiện và theo dõi sát bệnh nhân khi có hội chứng đe dọa: 

+ Cơn hen nặng lên từ vài ngày nay. 
+ Các cơn mau hơn trước. 
+ Cơn hen nặng hơn trước. 
+ Cơn hen kém đáp ứng với điều trị vẫn thường dùng. 
+ Tăng nhu cầu dùng thuốc chữa hen. 
+ Giảm dần lưu lượng đỉnh. 

-  Diễn biến dự báo cơn hen nặng: 
+ Cơn hen nặng lên nhanh chóng trong vài giờ. 
+ Cơn hen đáp ứng kém với điều trị. 

-  Các dấu hiệu của cơn HPQ không ổn định. 
+ Các triệu chứng nặng dần lên. 
+ Tăng liều và nhu cầu sử dụng thuốc cường β2. 
+ Giảm hiệu quả với thuốc cường β2. 
+ Giảm dần giá trị của lưu lượng đỉnh. 
+ Tăng dần sự khác biệt của lưu lượng đỉnh giữa sáng và chiều. 
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Hen phế quản không ổn định có nguy cơ gây cơn hen cấp do đó cần thiết điều 
trị cơ bản: Corticoid (hít) + cường β2 (kéo dài). 
 
III. XỬ TRÍ CẤP CỨU: 

Nguyên tắc chung: 
- Cơn hen phế quản nặng: Xử trí thuốc trước, thủ thuật sau. 
- Cơn hen phế quản nguy kịch: Tiến hành thủ thuật trước, xử trí thuốc sau. 
1. Xử trí cơn hen phế quản nặng 
1.1. Xử trí tại chỗ (tại nhà bệnh nhân, tại y tế cơ sở, trên đường vận 

chuyển) 
• Thở oxy 40-60% nếu có. Nếu BN còn tỉnh, biên độ hô hấp tốt, có thể dùng: 
- Thuốc dùng ưu tiên hàng đầu là cường bêta-2 dạng hít. 
+ Salbutamol bơm họng 2 nhát liên tiếp (khi hít vào sâu). Sau 10 phút chưa 

đỡ bơm tiếp 2- 4 nhát nữa. Trong vòng 1 giờ đầu có thể bơm thêm 2 -3 lần nữa (mỗi 
lần 2 - 4 nhát). Nên dùng buồng đệm (spacer) để tăng hiệu quả của thuốc. 

+ Hoặc terbutalin bơm với liều như trên. 
+ Hoặc fenoterol bơm 1 - 2 lần, mỗi lần 2 nhát cách nhau 20 phút. 
+ Hoặc formoterol/budesonid turbuhaler 4,5/160 àg hít 2 nhát mỗi lần, nếu 

không đỡ có thể nhắc lại sau 10 phút, liều tối đa là 8 nhát hít. 
+ Trong trường hợp có máy và thuốc khí dung: nên cho bệnh nhân khí dung 

luôn nếu sau 2 - 3 lần xịt không có kết quả. 
+ Nếu dùng thuốc cường bêta-2 không đỡ, nên phối hợp thêm thuốc  kháng 

cholinergic: ipratropium bơm họng 2 nhát. 
 -  Có thể dùng các chế phẩm phối hợp sẵn 2 nhóm thuốc trên: fenoterol + 

ipratropium xịt mỗi lần 2 phát, 10 phút/lần; hoặc salbutamol + ipratropium xịt 
với liều trên. 

- Nếu tình trạng khó thở không giảm: Chuyển nhanh đến bệnh viện, trên 
đường vận chuyển dùng thêm: 

+ Salbutamol hoặc terbutalin xịt 8 - 12 nhát liên tục vào buồng đệm cho bệnh 
nhân hít thở. 

+ Terbutalin hoặc salbutamol (ống 0,5 mg) tiêm dưới da 1 ống. 
+ Corticoid đường toàn thân: 
° Prednisolon 40-60 mg uống. 
° Hoặc hydrocortison 100 mg tiêm tĩnh mạch. 
° Hoặc methylprenisolon 40 mg tiêm tĩnh mạch. 
• Có thể dùng một số thuốc khác trong trường hợp không có sẵn hoặc không 

đáp ứng các thuốc nói trên: 
- Aminophyllin 5 mg/kg cân nặng cơ thể tiêm tĩnh mạch chậm trong 20 phút. 
- Adrenalin 0,3 mg tiêm dưới da. Nếu cơn không giảm có thể nhắc lại sau 20 

phút với cùng liều trên. Không nên tiêm dưới da quá 3 lần, nên thay đổi vị trí tiêm 
để tránh hoại tử tại nơi tiêm. 

1.2. Xử trí tại bệnh viện: Cần rất khẩn trương: 
• Thở oxy mũi 4-8 lít/phút 
• Thuốc giãn phế quản: 
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- Salbutamol hoặc terbutalin dung dịch khí dung 5 mg: Khí dung qua mặt nạ 
20 phút/lần, có thể khí dung đến 3 lần liên tiếp nếu sau khi khí dung 1lần chưa có 
hiệu quả. 

- Đánh giá lại tình trạng bệnh nhân sau 3 lần khí dung: 
+ Nếu hết hoặc đỡ khó thở nhiều: khí dung nhắc lại 4 giờ/lần, kết hợp thêm 

thuốc giãn phế quản đường uống. 
+ Nếu không đỡ khó thở: kết hợp khí dung với truyền tĩnh mạch: 
° Terbutalin ống 0,5 mg, pha trong dung dịch natri chlorua 0,9% hoặc 

glucose 5% truyền tĩnh mạch (bằng bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch - nếu có), 
tốc độ truyền khởi đầu 0,5 mg/giờ (0,1 - 0,2 àg/kg/phút), tăng dần tốc độ truyền 15 
phút /lần đến khi có hiệu quả (có thể tăng liều đến 4 mg/giờ). 

° Hoặc: salbutamol truyền tĩnh mạch (với liều tương tự terbutalin)  hoặc tiêm 
dưới da 0,5 mg mỗi 4-6 giờ. 

+ Nếu không có salbutamol hoặc terbutalin dạng khí dung, có thể dùng 
salbutamol dạng bình xịt định liều: 

° Xịt họng 2 nhát liên tiếp (đồng thời hít vào sâu). 
° Nếu sau 10 phút không đỡ khó thở: xịt họng tiếp 2-4 nhát. Trong vòng 1 giờ 

đầu có thể xịt thêm 2-3 lần (mỗi lần 2-4 nhát) nếu còn khó thở. 
+ Nếu không có sẵn hoặc không đáp ứng với salbutamol và terbutalin, có  thể 

dùng các thuốc giãn phế quản khác: 
° Adrenalin: (một chỉ định rất tốt của adrenalin là cơn hen phế quản có truỵ 

mạch): Tiêm dưới da 0,3 mg. Nếu không đỡ khó thở, có thể tiêm dưới da nhắc lại 
0,3 mg/mỗi 20 phút, nhưng không nên tiêm quá 3 lần. 

 Lưu ý: không nên dùng adrenalin ở bệnh nhân già, có tiền sử bệnh tim hoặc 
bệnh mạch vành, tăng huyết áp. 

°Aminophyllin: nếu bệnh nhân không dùng theophylin hoặc các thuốc có dẫn 
chất xanthin trước đó. Tiêm tĩnh mạch chậm: 5 mg/kg cân nặng cơ thể, tiêm chậm 
trong 20 phút. Sau đó, truyền tĩnh mạch liên tục 0,6 mg/kg/giờ (không quá 10 
mg/kg/24 giờ). 

Nên dùng phối hợp với các thuốc cường β2 (salbutamol...). 
Chú ý: dễ có nguy cơ ngộ độc (buồn nôn, nôn, nhịp tim nhanh, co giật) 

nếu dùng liều quá cao, đặc biệt ở nguời già, suy gan hoặc đã dùng theophyllin 
trước khi đến viện vì khoảng cách giữa liều điều trị và liều độc gần nhau. 

° Magnesium sulphat: tiêm tĩnh mạch 2 g. 
• Corticoid: 
+ Methylprednisolon (ống 40 mg) tiêm tĩnh mạch 
+ Hoặc prednisolon 40-60 mg uống 
+ Hoặc hydrocortison 100 mg tiêm tĩnh mạch. 
Khi bệnh nhân đã ra khỏi cơn hen nặng: giảm liều dần trước khi dừng thuốc.  
Kết hợp với corticoid tại chỗ (xịt hoặc khí dung qua máy). 
• Các biện pháp phối hợp: 
- Cho bệnh nhân đủ nước qua đường ăn uống và truyền (tổng lượng nước: 2 - 

3 lít/ngày nếu không có bệnh tim mạch như suy tim, tăng huyết áp). 
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- Kháng sinh: chỉ cho nếu có biểu hiện nhiễm khuẩn. Cần hỏi kỹ tiền sử dị 
ứng thuốc. Không nên dùng penicillin (dễ gây dị ứng), các thuốc nhóm macrolid và 
quinolon (làm tăng tác dụng phụ của aminophyllin). 

- Nếu cơn hen không đỡ nhanh sau khi cấp cứu 30-60 phút, nhanh chóng 
chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. 

Chú ý: đảm bảo điều trị, chuẩn bị sẵn thuốc và phương tiện cấp cứu tối 
thiểu trong quá trình vận chuyển bệnh nhân: 

+ Thở ô xy. 
+ Thuốc giãn phế quản. Dùng 6- 8 giờ 1 lần 
+ Đặt đường truyền tĩnh mạch. 
+ Bóng ambu và mặt nạ - ống nội khí quản và bộ đặt nội khí quản (nếu có). 

• Những phương pháp điều trị không nên dùng trong cơn hen nặng: 
+ Thuốc an thần. 
+ Thuốc làm loãng đờm. 
+ Vỗ rung. 
+ Bù dịch số lượng lớn. 
+ Dùng kháng sinh bao vây. 
 
2. Xử trí cơn hen phế quản nguy kịch:  
Can thiệp đường thở trước, thuốc sau 
• Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 10-12 lít/phút. 
• Nhanh chóng tiến hành đặt ống nội khí quản và bóp bóng qua nội khí quản. 
• Nếu không đặt được nội khí quản, hoặc bệnh nhân biểu hiện ngạt thở, 

tiến hành mở khí quản cấp cứu. 
• Các thuốc sử dụng trong cơn hen phế quản nguy kịch. 
- Adrenalin 
+ Tiêm tĩnh mạch 0,3 mg, tiêm nhắc lại sau 5 phút nếu chưa đạt được 

hiệu quả giãn phế quản hay huyết áp tụt. 
+ Sau đó truyền adrenalin tĩnh mạch liên tục với liều bắt đầu 0,2 -0,3mcg 

/kg/phút, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh nhân (mức độ co thắt phế 
quản, nhịp tim và huyết áp). 

+ Chống chỉ định dùng adrenalin trên những bệnh nhân có suy tim, bệnh 
mạch vành, huyết áp cao, loạn nhịp tim... 

- Salbutamol hoặc terbutanyl hoặc aminophyllin dùng đường tĩnh mạch với 
liều như đối với cơn hen phế quản nặng. 

- Methylprednisolon (ống 40 mg) hoặc hydrocortison (ống 100 mg) tiêm tĩnh 
mạch 3 - 4 giờ/ống. 

- Điều trị phối hợp (kháng sinh, truyền dịch...) tương tự cơn hen nặng. 
• Gọi ngay đội cấp cứu ngoại viện của tuyến cấp cứu cao hơn. 
• Sau khi đã đặt được ống nội khí quản và truyền tĩnh mạch thuốc giãn 

phế quản, chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương tới khoa Hồi sức cấp cứu để 
điều trị chuyên khoa. 

  
Tài liệu tham khảo: 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ  
TIM MẠCH HUYẾT ÁP 

 
ĐỊNH HƯỚNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CƠN ĐAU NGỰC CẤP 

 
I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đau ngực cấp là một tình trạng rất thường gặp ở khoa cấp cứu, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau gây nên, trong đó có những nguyên nhân nguy hiểm trực 
tiếp đe doạ sinh mạng người bệnh. 

- Chẩn đoán nguyên nhân nhiều khi rất khó khăn, nhưng điểm mấu chốt trong 
cấp cứu là phải định hướng chẩn đoán được các đau ngực nguy hiểm, tránh bỏ sót 
để xử trí kịp thời. 

- Cơn đau ngực nguồn gốc từ bệnh lý tim mạch, thường là cấp cứu nguy 
hiểm, do đó trong cấp cứu phải luôn nghĩ tới để loại trừ hoặc định hướng chẩn đoán 
đúng. 
II. ĐỊNH HƯỚNG CHẨN ĐOÁN 
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1. Lâm sàng: 
1.1. Hỏi bệnh: 

- Hỏi kỹ tiền sử, bệnh sử cần chú ý tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ 
vữa động mạch, đái đường, tiền sử bệnh lý mạch vành, bệnh phổi, máu,... 

- Hoàn cảnh xuất hiện đau ngực: Sau gắng sức, sau ho, sau kích thích lạnh, 
sau uống thuốc,... 

- Tính chất khởi phát cơn đau: đột ngột xuất hiện cần tìm nhồi máu cơ tim, 
tràn khí màng phổi, phình tách quai động mạch chủ, đau từ từ, đau âm ỉ cần tìm đau 
thành ngực, đau nguồn gốc tiêu hoá. 

- Tính chất cơn đau: đau dữ dội, đè ép ngực: cần tìm nhồi máu cơ tim, phình 
tách quai động mạch chủ. 

- Vị trí đau: đau giữa ngực thường là đau do cơn đau thắt ngực, đau có nguồn 
gốc từ tiêu hoá, đau bên phải hay bên trái thường do nguyên nhân phổi, màng phổi. 

- Hướng lan: đau lan lên cổ, hàm dưới thường là cơn đau thắt ngực, đau lan 
từ ngực xuống bụng, thắt lưng thường do phình tách quai động mạch chủ. 
1.2. Khám lâm sàng 
- Khám toàn trạng: 

+ Chú ý tình trạng bệnh nhân: hốt hoảng, lo lắng: cơn đau thắt ngực. 
+ Vã mồ hôi, xanh tái, xỉu: cần tìm nhồi máu cơ tim, tắc mạch phổi, phình 

tách quai động mạch chủ. 
+ Tình trạng suy hô hấp nặng dần lên: bệnh lý phổi màng phổi, nhồi máu cơ 

tim, tắc mạch phổi, tràn khí màng phổi,.. 
- Khám tim mạch: cần chú ý: 

+ Khám huyết áp, nhịp tim: phát hiện tăng huyết áp, loạn nhịp? 
+ Khám mạch nhiều vị trí: mạch quay 2 bên, mạch bẹn, mạch kheo, mạch 

mu, so sánh tìm vị trí tắc mạch, chú ý đo HA tứ chi. 
+ Tìm dấu hiệu mạch đảo. 

- Khám hô hấp: định hướng chẩn đoán đau ngực có nguồn gốc phổi màng phổi. 
+ Tìm các dấu hiệu bất thường: mất RRFN 1 bên, gõ trong cần nghĩ đến tràn 

khí màng phổi, hội chứng 3 giảm ( cần tìm tràn dịch màng phổi). Hội chứng động 
đặc cần tìm u phổi, viêm phổi,.. 

+ Khám thành ngực phát hiện các tổn thương tại chỗ đặc biệt là Zona đang 
tiến triển hoặc đã khỏi, các tổn thương đụng dập thành ngực do chấn thương gần 
đây,.. 
- Khám tiêu hoá: 

+ Phát hiện các bệnh lý thực quản như viêm loét thực quản. 
+ Hội chứng đau thượng vị. 

2. Những xét nghiệm cơ bản cần làm:  
- Cần làm điện tim đồ sớm trước một đau ngực nghi ngờ cơn đau thắt ngực. 
- Chụp Xquang tim phổi thẳng rất giá trị trong chẩn đoán TKMP, TDMP, 

viêm màng phổi, viêm phổi,.. 
- Các xét nghiệm sinh hoá, huyết học cơ bản, xét nghiệm men tim khi có nghi 

ngờ cơn đau thắt ngực. 
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- Siêu âm tim có thể phát hiện nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng tim, phình 
tách quai động mạch chủ. 

- Chụp động mạch phổi chẩn đoán nhồi máu phổi. 
3. Định hướng chẩn đoán nguyên nhân: 

- Nhồi máu cơ tim cấp: đau ngực đột ngột, dữ dội, kéo dài, vã mồ hôi, xanh 
tái đau lan lên cằm cổ hàm dưới, điện tâm đồ, gợi ý chẩn đoán. 

- Viêm màng ngoài tim: đau dữ dội, cơn, kéo dài, không lan, không đỡ với 
trinitril siêu âm gợi ý chẩn đoán. 

- Các bệnh tim mạch khác: phình động mạch chủ, nhồi máu phổi. 
- Các nguyên nhân phổi màng phổi: thường gặp tràn khí màng phổi, u phổi, 

viêm trung thất, viêm phổi màng phổi, tràn dịch màng phổi. 
- Các nguyên nhân đường tiêu hoá: viêm loét thực quản trào ngược, co thắt 

thực quản tâm vị, các tổn thương dạ dày tá tràng. 
- Các nguyên nhân tại thành ngực: bệnh lý tuyến vú: K vú, áp xe tuyến vú, 

bệnh zona, đụng dập thành ngực do chấn thương. 
- Bệnh lý cơ xương khớp: viêm sụn sườn, thoát vị đĩa đệm vùng cổ lưng, 

viêm khớp cột sống lưng,.. 
- Tâm thần: tính chất cơn đau thay đổi, không có dấu hiện thực thể. 

III. ĐỊNH HƯỚNG XỬ TRÍ 
- Cần sớm đưa ra định hướng chẩn đoán trước khi quyết định điều trị triệu 

chứng. 
- Kiểm soát hô hấp: thở ôxy, dẫn lưu khí nếu tràn khí màng phổi. 
- Kiểm soát huyết động: cho hạ áp nếu tăng huyết áp, cho vận mạch nếu truỵ 

mạch, tụt huyết áp, điều trị loạn nhịp tim nếu có. 
- Điều trị chống đau: tuỳ mức, nếu đau nhiều có thể cho Morphin tiêm  
- Điều trị theo nguyên nhân 

Tài liệu tham khảo 
1. Chest pain: Current Emergency Diagnosis & Treatment, 5th edition 2004 
2. Emergency Medicine: An Approach to Clinical Problem-Solving, 2nd edition 2003 

CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 
 

Cơn đau thắt ngực là một biểu hiện tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ, xảy ra 
khi có sự mất cân bằng giữa cung và cầu oxy cho cơ tim. 

 
I. NGUYÊN NHÂN CƠN ĐAU THẮT NGỰC 

- Cơn đau thắt ngực điển hình khi gắng sức xảy ra là do sự mất cân bằng giữa 
cung và cầu trong việc cung cấp máu cho cơ tim xảy ra khi gắng sức hoặc stress. 

- Nguyên nhân là do mảng xơ vữa ổn định gây hẹp động mạch vành đáng kể ( 
> 60%) xuất phát từ các yếu tố nguy cơ đã rõ ràng như: 

 
1. Hút thuốc lá. 
2. Rối loạn lipid máu (Tăng LDL-C) 
3. Tăng huyết áp. 
4. Đái tháo đường. 
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5. Hoặc nguyên nhân làm hẹp động mạch vành khác: 
6. Phì đaị thất trái. 
7. Rối loạn các yếu tố đông máu. 
8. Dị dạng động mạch vành bẫm sinh. 

 
II. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH CƠN ĐAU THẮT NGỰC 

1. Lâm Sàng:  
Có cơn đau thắt ngực điển hình. 

2. Cân Lâm Sàng: 
* ECG: 
ECG bình thường trong 50% các trường hợp cơn đau thắt ổn định. 
Nếu có bất thường thì rất có giá trị: thay đổi ST-T. 
* ECG Gắng Sức: 
- Có độ nhạy cảm 68% và độ đặc hiệu 77%. 
- Giá trị chẩn đoán giảm khi có block nhánh, ST-T thay đổi trước đó, dày thất 

trái. 
 * Siêu âm tim lúc nghỉ: 

Để đánh giá chức năng tâm thu, tâm trương. Phát hiện các hình ảnh rối loạn 
vận đông vùng và đánh giá độ rộng của nó, giúp chẩn đoán và đánh giá độ nặng của 
bệnh. 

* Xạ Hình Để Đánh Giá Sự Tưới Maú Cơ Tim: 
Áp dụng cho những trường hợp không làm ECG gắng sức được . 
* Siêu Âm Tim Gắng Sức: 
Có độ nhạy cảm và độ đặc hiệu cao hơn ECG gắng sức, tương đương vơí xạ 

hình tim. 
* Chụp Động Mạch Vành: 
Là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đóan bệnh lý mạch vành. 

 
 
III. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

1. Cơn đau thắt ngực của nhồi máu cơ tim cấp, cơn đau thắt ngực không 

ổn định. 

2. Các nguyên nhân tim mạch khác của đau ngực: 

2.1. Cơn đau thắt ngực có nguồn gôc như thiếu máu cục bộ cơ tim 

- Hẹp van động mạch chủ. 

- bệnh cơ tim phì đại. 

- Tăng huyết áp hệ thống nặng . 

- Tăng áp động mạch phôỉ nặng. 

- Hở van động mạch chủ. 

- Thiếu maú nặng, tình trạng thiêú oxy mô. 

2.2. Cơn đau thắt ngực không có nguồn gôc thiếu máu cục bộ cơ tim: 

- Bóc tách động mạch chủ. 
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- Viêm màng ngoài tim. 

- Sa van hai lá. 

2.3. Đau do đường tiêu hóa: 

- Co thắt thực quản. 

- Trào ngược thực quản. 

- Thủng thực quản. 

- Loét dạ dày. 

2.4. Nguồn gốc tâm thần 

- Ưu tư , lo lắng . 

- Trầm cảm. 

- Lọan tâm thần về bệnh tim mạch. 

2.5. Thần kinh cơ: 

- Hôị chứng ức sườn. 

- Herpes Zoster. 

- Thành ngực nhạy cảm đau . 

- Bệnh thoái hóa đốt sống ngực. 

2.6. Phổi: 

- Thuyên tắc phổi có hoặc không nhồi máu phổi. 

- Khí phế thủng . 

- Tràn khí màng phổi. 

- Viêm phổi màng phổi . 

- Viêm màng phổi. 

 

 

IV. ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC 

1. Nguyên tắc chung: 

- Tái lập sự cân bằng giữa cung cấp và nhu cầu oxy cho cơ tim . 

- Hạn chế hoặc ngăn sự tiến triễn của mảng xơ vữa. 

2. Điều trị cụ thể: 

Phải đánh giá lại các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, thay đôỉ lối sống. 

2.1. Chống kết dính tiểu cầu : 

- Aspirin 80-325mg/ngày uống. 

- Nếu chống chỉ định Aspirin, chuyển sang Clopidogrel 75mg/ngày uống. 

- Anti glycoprotein IIb/IIIa hịên nay còn ít sử dụng. 

2.2. Giảm Lipid/máu: 

- Statin 10-20mg/ngày 

- Mục tiêu là giảm LDL-C <100mg/dl (< 2,6mmol/l ) 
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2.3. Nitroglycerin và Nitrates: 

Dạng tác dụng nhanh: 

Risordan 5mg ngậm dưới lưỡi: giảm triệu chứng trong 1-5 phút.  

Dạng xịt dưới lưỡi: 1 nhát xịt khoảng 0,4 mg Nitroglycerin. 

2.4. Dạng tác dụng kéo dài: 

- Nitromint 2,6mg 1viên x 2lần/ngày uống. 

- Lenitral ( ISDN ) 2,5mg 1v x 2 lần/ngày uống. 

- Risordan 20 mg 1v x 2 lần/ngày uống. 

- Imdur 60 mg (ISMN ) 1v /ngày uống. 

2.5. Dạng dán ngoài da: 

Tác dụng kéo dài 8-9 giờ, 30mg x 2 lần/ngày. 

2.6. Chẹn Beta: 

- Concor 5mg V viên 1/4 viên - 1/2 viên/ngày uống. 

- Kiểm soát được cơn đau cả lúc nghỉ và lúc vận động. 

- Liều cuả ức chế beta nhằm giữ cho tần số tim lúc nghỉ không thấp hơn 55-

60 nhịp/phút. 

- Cần lưu ý các chống chỉ định của ức chế beta. 

2.7 Chẹn Calci: 

- Làm giãn mạch và phòng ngừa co thắt mạch vành. 

- Diltiazem 30- 60 mg/ngày, chú ý tần số tim. 

2.8. Tái tưới máu mạch vành. 
 

 
 
 

ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU 
I. CHẨN ĐOÁN: 
1.Chẩn đoán cơn tăng huyết áp: khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau: 

- Con số huyết áp đột nhiên tăng cao hơn trước 40 mmHg. 
- Con số huyết tâm thu trên 200 mmHg. 
- Con số huyết tâm trương trên 120 mmHg. 

2.Các thể của cơn tăng huyết áp: 
2.1.Cơn tăng huyết áp cấp cứu: 

- Có triệu chứng của cơn tăng huyết áp. 
- Có tổn thương cơ quan đích tiến triển: bệnh não do tăng HA, nhồi máu cơ tim, 

suy tim trái cấp, phù phổi cấp, phình bóc tách động mạch chủ, xuất huyết võng mạc, 
sản giật. 
2.2.Cơn tăng huyết áp khẩn cấp: 

- Có triệu chứng của cơn tăng huyết áp. 
- Không có tổn thương cơ quan đích tiến triển. 

II. ĐIỀU TRỊ: 
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1. Cơn tăng huyết áp cấp cứu: 
1.1.Mục tiêu: 

- Hạ HA trong 2 giờ đầu không quá 25% mức HA  trung bình . 
- Đưa chỉ số huyết áp về chỉ số an toàn phù hợp với từng trường hợp bệnh lý: 

+ Bóc tách ĐM chủ bụng: hạ ngay HATT xuống 100- 110 mmHg trong 
vòng 15 phút. 

+ Hội chứng ĐMV cấp:  HATT <160 mmHg 
              HATTr <100 mmHg 
  + Đột quỵ: HATT > 180mmHg 
           HATTr > 110mmHg. 

1.2.Xử trí: 
 - Cho bệnh nhân nằm nghỉ tuyệt đối. 

- Thở oxy qua mũi. 
- Nang Adalat 10mg nhỏ dưới lưỡi 3 giọt. 
- Furosemid 20mg từ 1 đến 2 ống tiêm tĩnh mạch. 
- Theo dõi mạch, huyết áp 30- 60 phút một lần. 
- Nếu chỉ số HA chưa đạt mục tiêu có thể lặp lại liều trên. 
- Thuốc an thần: valium, gardenal, amiazin. 

2. Cơn tăng huyết áp khẩn trương: 
2.1. Mục tiêu: Hạ chỉ số huyết áp xuống chỉ số an toàn: 160/ 90 mmHg trong vòng 24 
giờ đến 48 giờ. 
2.2.Xử trí: 
  - Cho bệnh nhân nằm nghỉ tuyệt đối.Thở oxy qua mũi. 

- Ngậm captopril hoặc nhỏ Adalat dưới lưỡi. 
- Theo dõi mạch, huyết áp 30- 60 phút một lần. 
- Nếu chỉ số HA chưa đạt mục tiêu có thể lặp lại liều trên. 
- Thuốc an thần: valium, gardenal, amiazin. 
- Khi chỉ số HA an toàn tiếp tục điều tri tăng HA theo phác đồ. 
- Các xét nghiệm cần làm: nước tiểu, điện tim, định lượng ure máu và đường 

máu, mỡ máu, siêu âm ổ bụng, chụp tim phổi. 
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT 

I. ĐỊNH NGHĨA 
THA (tăng huyết áp) là khi: 
- HA tâm thu >140mmHg /BN từ 18 - <80 tuổi;  

hay 150mmHg/ BN từ 80 tuổi trở lên 
- Hoặc HA tâm trương >90mmHg 
- Hoặc cả hai 

II. PHÂN LOẠI THA 
Bảng 1: Phân loại THA 

Huyết áp HA tâm thu (mmHg) 
 

HA tâm trương (mmHg) 

Tiền THA 120 - 139 và / hoặc 80 - 89 

THA giai đoạn 1 140 - 159 và / hoặc 90 - 99 

THA giai đoạn 2 ≥160 và / hoặc ≥100 

THA tâm thu đơn độc ≥ 140 và < 90 
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III. NGUYÊN NHÂN THA 
1. THA nguyên phát 
- 95% người lớn là THA nguyên phát. 
- Nguyên nhân không rõ, tuy nhiên yếu tố di truyền và môi trường có ảnh 

hưởng trên nhóm này. 
- Các yếu tố môi trường: chế độ ăn nhiều muối, béo phì, lối sống ít vận động 

(ngồi một chỗ) 
- Một số yếu tố có thể liên quan đến di truyền: Sự hoạt hóa hệ renin-

angiotensin-aldosterone và hệ thần kinh giao cảm cao; sự nhạy cảm của chế độ ăn 
kiêng muối tác động trên huyết áp 

- Nguyên nhân khác: tăng độ xơ cứng của động mạch chủ theo tuổi (hay gặp 
dưới dạng THA tâm thu đơn độc trên người già) 

2. THA thứ phát 
Chiếm khoảng 5%. Một số nguyên nhân có thể phát hiện và điều trị được: 
- THA do thận: 
• Bệnh động mạch thận   • Viêm thận - bể thận mãn 
• Viêm cầu thận cấp - mãn  • Bệnh thận đa nang 
• Hầu hết các bệnh nặng khác: bệnh thận tiểu đường, suy thận mãn 
• U thận bài tiết Renin 
- Nội tiết 
• Uống thuốc ngừa thai  • U tủy thượng thận Pheochromocytoma 
• Bệnh Cushing và hội chứng Cushing 
• Hội chứng Conn (cường Aldosterol nguyên phát) 
• Cường tuyến cận giáp với tăng Ca++ máu 
• Acromegaly 
- Thần kinh 
- Thuốc 
• Ngừa thai    • Kháng viêm non - sterides 
• Cocain    • Ephedrin 
- Có thai 
- Mạch máu lớn 
• Hẹp eo ĐMC   • Bệnh vi mạch 
- Hội chứng ngưng thở lúc ngủ 

IV. ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN THA 
1. Hỏi bệnh 
Khai thác các biến cố tim mạch đã bị như: 
- Đột quỵ, cơn thoáng thiếu máu não hoặc cơn giảm trí nhớ 
- Bệnh động mạch vành: NMCT, cơn đau thắt ngực, tái thông mạch vành. 
- Suy tim, các triệu chứng gợi ý rối loạn chức năng thất trái (phù, khó thở) 
- Bệnh thận mạn 
- Bệnh động mạch ngoại biên 
- Đái tháo đường 
- Ngưng thở lúc ngủ Các yếu tố nguy cơ khác: 
- Tuổi 
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- Rối loạn lipid máu? 
- Tiểu đạm vi thể? 
- Gout? 
- Tiền sử gia đình về THA và ĐTĐ? Hút thuốc lá? 
Thuốc: 
- Các thuốc đang điều trị hiện tại (không phải để điều trị THA) có thể gây 

THA: kháng viêm nonsteroide, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc ngừa thai thế 
hệ cũ đường uống với liều cao, thuốc điều trị migraine, các thuốc cữa cảm lạnh (dẫn 
xuất pseudoephedrine), các thuốc thảo dược, thuốc dân gian, thuốc kích thích 
(cocaine) 

- Thuốc điều tri hạ áp đã và đang dùng, hiệu quả, dung nạp hay không... 
2. Khám lâm sàng 
Đo HA: 
- BN ngồi tựa lưng, tay đặt trên bàn - ngang mức tim, 3 - 5ph sau bắt đầu đo 
- Đo tối thiểu 2 lần cách 1 - 2ph 
- Đo cả hai tay ở lần thăm khám đầu tiên. Nếu HA 2 tay chênh nhau tâm thu 

>20mmHg hoặc tâm trương > 10mmHg thì tìm các bất thường về mạch máu 
- BN lớn tuổi, ĐTĐ và một số trường hợp nghi ngờ hạ HA tư thế , trong lần 

khám đầu tiên phải đo thêm HA lúc đứng 2 lần cách nhau 1ph và 3ph 
- Chẩn đoán xác định THA khi cả hai lần khám cách nhau 1 - 4 tuần đều thỏa 

tiêu chuẩn định nghĩa THA 
- Nếu HA tâm thu đo ở lần khám đầu tiên >180mmHg có thể chẩn đoán và 

điều trị ngay. 
- Một số BN đo HA cao tại phòng khám nhưng ở nơi khác thì bình thường 

gọi là “hội chứng áo choàng trắng”. Nên đo HA tại nhà hoặc theo dõi HA lưu động 
24giờ 

Tính BMI: đo vòng eo: bình thường nam< 102cm, nữ <88cm 
Tìm các dấu hiệu suy tim: Tĩnh mạch cổ nổi, ran ở hai đáy phổi, gan to, phù 

ngoại vi. 
Khám thần kinh: tìm các dấu hiệu của đột quỵ Soi đáy mắt: 
- Chỉ định: cho BN THA người trẻ, kháng trị, hay kèm đái tháo đường. 
- Các mức độ tổn thương do tăng HA 
• I: Lòng ĐM bị co nhỏ 
• II: Dấu bắt chéo ĐM - TM dấu hiệu gunn 
• III: độ II + phù nề, xuất huyết, xuất tiết võng mạc 
• IV: độ III + phù gai thị 
- Bắt mạch: tìm dấu hiệu mất mạch, mạch nảy không đều hoặc giảm biên độ, 

dấu lạnh chi, sang thương da do thiếu máu cục bộ trong bệnh mạch máu ngoại biên. 
- Khám cổ: lưu ý 
• Âm thổi ở ĐM cảnh 
• TM cổ nổi 
3. Cận lâm sàng 
* Xét nghiệm thường quy: 
- Hemoglobin hoặc hematocrit 
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- Đường huyết đói 
- Cholesterol, LDL, HDL, TG 
- Natri, kali máu 
- Acid uric 
- Creatinin máu ( có ước lương GFR) 
- Tổng phân tích nước tiểu, xét nghiêm tìm tiểu đạm vi thể 
- ECG 12 chuyển đạo 
 
* Siêu âm tim 
Xét nghiệm bổ sung dựa trên bệnh sử, thăm khám và các dấu hiệu từ xét 

nghiêm thường quy 
- HbAc1 khi đường huyết đói > 102mg% hoặc tiền sử ĐTĐ 
- Chức năng gan: AST, ALT 
- Định lượng protein niệu khi tiểu đạm vi thể; đo natri, kali niệu và tính tỷ số 
- Theo dõi HA tại nhà và ABPM (HA 24 giờ) 
- Holter ECG khi có rối loạn nhịp 
- Siêu âm mạch máu ngoại biên / mạch thận 
- Đo vận tốc sóng mạch 
- Tính chỉ số tay - cổ chân (ABI): bình thường>0.9 - 1.3 
 
- Holter HA 24g: 

• Nghi ngờ hội chứng áo choàng trắng: 
THA giai đoạn I khi đo ở phòng khám 
HA đo ở phòng khám cao mà không có tổn thương cơ quan đích 

• Nghi ngờ THA dấu mặt (masked hypertension): 
HA bình thường cao/ đo ở phòng khám 
HA bình thường/ phòng khám mà có tổn thương cơ quan đích 

không triệu chứng hoặc nguy cơ mạch vành toàn bộ cao 
• Nhận biết ảnh hưởng của áo choàng trắng ở BN THA 
• Sự biến thiên HA rõ rệt qua các lần khám tương tự hoặc khác nhau 

• Hạ HA tự động tính, tư thế, sau bữa ăn hoặc do ảnh hưởng thuốc và 

giấc ngủ trưa 

• HA phòng khám tăng cao hoặc nghi ngờ tiền sản giật 

• Nhận biết THA kháng trị thật hay giả (chỉ định đặc biệt) 

• Nghi ngờ THA về đêm hoặc không có vùng trũng HA ở BN bị ngưng 

thở lúc ngủ, bệnh thận mạn hoặc ĐTĐ 

• Đánh giá độ biến thiên HA 

Xét nghiệm mở rộng theo ý kiến chuyên khoa 

- Chỉ định bắt buộc ở BN THA kháng trị và có biến chứng: XN tìm tổn 

thương não, tim, thận và mạch máu (SAT gắng sức, CT, MRI ...) 

 

V. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu và nguyên tắc điều trị 
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1.1. Mục tiêu điều trị 

- HA tâm thu: <140mmHg; <150mmHg ở BN >80tuổi không có ĐTĐ, bệnh 

thận mạn 

- HA tâm trương: <90mmHg 

- Điều chỉnh các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch khác mà đã phát hiện được 

(Rối loạn lipid, ĐTĐ, rối loạn dung nạp đường huyết, béo phì, hút thuốc lá) để giảm 

nguy cơ tim mạch toàn bộ. 

 

1.2. Nguyên tắc: 

- Đánh giá nguy cơ tổng quát trước khi điều trị để xác định mục tiêu cũng 

như chiến lược điều trị. 

- Không hạ HA quá nhanh 

- Tuân thủ nguyên tắc từng bước và theo cá thể 

- Điều trị phải lâu dài, khi đạt được mục đích điều trị tìm liều duy trì thích 

hợp.. Có thể có thời gian không dùng thuốc nhưng các biện pháp không thuốc vẫn 

phải được duy trì. 

- Kết hợp giáo dục bệnh nhân tuân thủ chế độ điều trị 

- Chú ý điều kiện kinh tế của BN 

 

2. Điều trị không dùng thuốc 

- Có lợi trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch khác 

- Hỗ trợ cho việc điều trị thuốc. BN THA giai đoạn 1 và không có YTNC tim 

mạch cũng như các bất thường tim mạch: 

• Áp dụng phương pháp không điều trị thuốc từ 6 - 12 tháng 

• Điều trị thuốc ngay tức thì khi HA không đáp ứng mục tiêu hoặc xuất hiện 

các YTNC khác 

- Biện pháp: 
Bảng 2 

Biện pháp thay 

đổi lối sống 
Lời khuyên 

Khả năng giảm HA 

tâm thu 

Giảm cân 
Duy trì trọng lượng cơ thể bình thường (BMI:18.5-

24.9 kg/m2) 

5 - 20mmHg / 10 

kg trong lượng 

Thực hiện kế 

hoạch DASH* 
Chế độ ăn giàu trái cây, rau, ít chất béo 8 - 14 mmHg 

Chế độ ăn 

giảm muối 

Lượng muối nhập <2.4g Natri/ ngày hay < 6g 

Natriclorua/ ngày 
2 - 8 mmHg 

Hoat động thể 

lực 

Tăng cường hoạt động thể lực. Ví dụ như đi bộ (tối 

thiểu 30ph/ngày, hầu hết các ngày trong tuần), đi cầu 

thang bộ, chạy xe đạp,tập thể dục hng ngy. 

4 - 9 mmHg 
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Tiết chế rượu 

Hạn chế uống rượu ≤ 2 lần / ngày /nam và  

< 2lần/ ngày/ nữ.(<30ml rượu trắng, <720ml bia,  

< 300ml rượu vang, 90ml rượu Whiskey  

2 - 4 mmHg 

*DASH - Diatery Approaches to Stop Hypertension 
Khả năng giảm HA tâm thu  
- THA gđ 1 không đáp ứng với biện pháp thay đổi lối sống 
- THA giai đoạn 2, khởi đầu phối hợp 2 thuốc 
- BN >80 tuổi bắt đầu điều trị thuốc khi HA>150/80mmHg, nếu có ĐTĐ 

hoặc bệnh thân đi kèm thì ngưỡng bắt đầu điều trị khi HA> 140/90mmHg 
Khả năng giảm HA tâm thu  
- Đa số BN cần hơn 1 thuốc đê kiêm soát HA 
- Tăng liều hoặc thêm 1 nhóm thuốc mới sau 2 - 3 tuần, tuy nhiên liều của 

thuốc đã chọn đầu tiên ít nhất phải bằng nữa liều tối đa cho phép. 
- Hầu hết BN phải đạt HA mục tiêu sau 6 -8 tuần điều trị 
- Xem xét khởi trị ngay với chế độ 2 thuốc cho BN chưa từng điều trị mà có 

HA> 20/10mmg so với HA đích. 
 
3. Chọn lựa thuốc 

Bảng 3. Lựa chọn thuốc trên BN bị THA có hay không có tình trạng chính khác 

Loại bệnh 
nhân 

Thuốc đầu tiên 
Thuốc thứ 2 thêm vào nếu cần để 

đạt HA < 140/90 mmHg 

Nếu thuốc thứ 3 cần 
để đạt  

HA < 140/90 
mmHg 

(Phần 1) Những chế độ điều trị khi THA không có bệnh lý đi kèm 

BN < 60 
tuổi 

UCTT hay UCMC Ức chế Ca hay LT thiazide 

Kết hợp 
UC Ca + UCMC 

hay UCTT + lợi tiêu 
thiazide 

BN > 60 
tuổi 

Ức chế Ca hay LT thiazide 
(mặc dù UCMC hay UCTT 

cũng thường hiệu quả) 

UCTT hay UCMC (hay UC Ca 
hay thiazide, nếu UCMC hay 
UCTT đã sử dụng đầu tiên) 

Kết hợp 
UC Ca + UCMC 

hay UCTT + lợi tiêu 
thiazide 

 
Thuốc đầu tiên 

Thuốc thứ 2 thêm vào nếu cần đạt 
HA 

< 140/90mmHg 

Nếu thuốc thứ 3 cần 
thiết để đạt HA 
< 140/90 mmHg 

(Phần 2) Khi THA đi kèm với những tình trạng khác 

THA và 
ĐTĐ 

UCTT hay UC Ca UC Ca hay lợi tiêu thiazide 
Thuốc thứ 2 thay 
thế (thiazide hay 

UC Ca) 

THA và 
bệnh thận 

mạn 
UCTT hay UCMC UC Ca hay lợi tiêu thiazide 

Thuốc thứ 2 thay 
thế (thiazide hay 

UC Ca) 

THA và 
bệnh ĐMV 
lâm sàng 

UC β với UCTT hay 
ucMc 

UC Ca hay lợi tiêu thiazide 
Thuốc thứ 2 thay 
thế (thiazide hay 

UC Ca) 
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THA và tiền 
sử đột quỵ 

UCMC hay UCTT Lợi tiêu thiazide hay UC Ca 
Thuốc thứ 2 thay 

thế (UC Ca hay lợi 
tiêu thiazide) 

THA và suy 
tim 

BN có triệu chứng suy tim: UCTT hay UCMC + UC β+ lợi tiểu + spironolactone bất 
chấp HA. UC Ca nhóm Dihydropyridine nếu cần có thê phối hợp đê kiêm soát HA 

 
- Nên chọn thuốc tác dụng kéo dài để uống 1 lần /ngày 
- Nên chọn thuốc kết hợp trong 1 viên cho BN dùng trên 1 loại thuốc 
 
4. Phối hợp thuốc 

Sơ đồ 1: Chiến lược phối hợp 2 thuốc 

 
Sơ đồ 2: Chiến lược phối hợp 3 thuốc 
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• Ưu tiên Ức chế canci +lợi tiểu +ƯCMC hoặc ƯCTT. 

• Dùng chẹn beta khi có chỉ định bắt buộc 

• Nếu BN không dung nạp hoặc có chống chỉ định với các thuốc trên, có thể 

phối hợp với các thuốc hàng 2 

• Trước khi thêm thuốc thứ 3, cần tăng đến liều tối đa 2 thuốc đang dùng 

• Khi chiến lược 3 thuốc không hiệu quả, sử dụng chiến lược phối hợp 

5. Thuốc  

5.1 Liệu pháp xuống thang 

- Nếu kiểm soát được HA sẽ giảm dần đến ngưng các thuốc (chế độ step-

down) 2 tháng 1 năm/lần để xác định chế độ điều trị tối thiểu mà vẫn duy trì được 

HA bình thường. 

- Nên được làm thận trọng, chậm và liên tục. Cần theo dơi lâm sàng chặt chẽ 

khi tiếp cận điều trị xuống thang, vì HA có thể tăng trở lại mức cao HA vài tháng 

hoặc vài năm sau khi ngưng thuốc; điều này hay xảy ra ở BN không duy trì thường 

xuyên chế độ thay đổi lối sống trước đây đã thành công 

 
 
 
 
 
 
5.2. Một số thuốc và liều lượng điều trị trong thực hành 
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Bảng 4. 

CÁC NHÓM 
THUỐC 

Liều hằng ngày (mg) 
CÁC NHÓM 

THUỐC 

Liều hằng ngày (mg) 

Liều thấp 
Liều thường sử 

dụng 
Liều 
thấp 

Liều thường sử 
dụng 

UC Ca 
  

Lợi tiểu 
  

Nondihydropyridines Thiazide và LT giống 
  

Diltiazem 120 240-360 thiazide. 
  

Verapamil 120 240-480 Bendroflumethiazide 5 10 

Dihydropyridine Chlorthalidone 12,5 12,5-25 

Amlodipine 2,5 5-10 Hydrochlorothiazide 12,5 12,5-50 

Felodipine 2,5 5-10 Indapamide 1,25 2,5 

Isradipine 
2,5(2 lần/ 

ngày) 
5-10(2 l ần/ 

ngày) 
Lợi tiểu quai 

  

Nifedipine 30 30-90 Bumetanide 0,5 1 

Nitredipine 10 20 Furosemide 20x2 40x2 

   
Torsemide 5 10 

   
Lợi tiểu tiết kiệm kali 

  

   
Amiloride 5 5-10 

   
Eplerenone 25 50-100 

   
Spironolactone 12,5 25-50 

   
Triamterene 100 100 

Thuốc tác động 
lên hệ 

rennin- angiotension 
   

UCMC Ức chế β 

Benazepril 5 10-40 Acebutalol 200 200-400 

Captopril 12,5x2 lần 50-100x2 Atenolol 25 100 

Enaplapril 5 10-40 Bisoprolol 5 5-10 

Fosinopril 10 10-40 Carvedilol 3,125x2 6.25-25x2 

Lisinopril 5 10-40 Labetalol 100x2 100-300x2 

Perindopril 4 4-8 Metoprolol succinate 25 50-100 

Quinapril 5 10-40 Metoprolol tartrate 25x2 50-100x2 

Ramipril 2,5 5-10 Nadolol 20 40-80 

Trandolapril 1-2 2-8 Nebivolol 2,5 5-10 

UCTT Propranolol 40x2 40-160x2 

Azilsartan 40 80 
   

Candesartan 4 8-32 
   

Eprosatan 400 600-800 
   

Irbesartan 150 150-300 
   

Losartan 50 50-100 
   

Olmesartan 10 20-40 
   

Telmisartan 40 40-80 
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Valsartan 80 80-320 
   

Ức chế renin trực tiếp 
   

Aliskiren 75 150-300 
   

Ức chế thu thể 
α-Adrenergic 

Dãn mạch, đối kháng α trung ương, giảm 
adrenergic 

Doxazosin 1 1-2 Dãn mạch 
  

Prazosin 1x2 lần 1-5x2 Hydralazin 10x2 25-100x2 

Terazosin 1 1-2 Minoxidil 2,5 5-10 

   
Đối kháng α trung ương 

   
Clonidine 0,1x2 0,1-0,2x2 

   
Methyldopa 

  

   
Giảm adrenergic 

  

   
Reserpine 

125x2 
lần 

250-500x2 

5.3. Sơ đồ chiến lược điều trị 
Sơ đồ 2 
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I. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA 
- Sốc tuần hoàn là sự bất tương hợp giữa sự tưới máu mô và khả năng cung 

cấp oxy/mô cần cho nhu cầu chuyển hóa. 
- Choáng tim là một dạng của sốc tuần hoàn, là hậu quả của sự giảm nặng 

chức năng co bóp của tâm thất hơn là những bất thường của hệ thống mạch máu và 
thể tích Ịng mạch. 

* Choáng tim được đặc trưng bởi 3 yếu tố : 
(1) Huyết áp tâm thu < 80mmHg (không sử dụng thuốc vận mạch và thuốc 

gây tăng sức co bóp cơ tim) hay huyết áp tâm thu < 90mmHg (có sử dụng thuốc vận 
mạch và thuốc gây tăng sức co bóp cơ tim). Kéo dài ít nhất 30 phút. 

(2) Cung lượng tim thấp (< 2 L/1 phút/m2 da) không liên quan đến tình trạng 
giảm thể tích (PAWP < 12mmHg), rối loạn nhịp tim, toan chuyển hóa, giảm oxy 
máu và blốc dẫn truyền nhĩ thất. 

(3) Biểu hiện của giảm tưới máu mô : thiểu niệu (< 30ml/giờ), co mạch ngoại 
biên và thay đổi tri giác. 
II. NGUYÊN NHÂN CHOÁNG TIM 

Nhồi máu cơ tim cấp (là nguyên nhân thường gặp nhất của choáng tim). 
Các nguyên nhân khác : 
- Thuyên tắc động mạch phổi 
- Chèn ép tim cấp 
- Phình bóc tách động mạch chủ 
- Rối loạn nhịp tim nặng (nhịp nhanh thất, rung thất) 
- Suy tim nặng do một số nguyên nhân: viêm cơ tim, bệnh cơ tim phì đại, 

bệnh van tim, bệnh màng ngoài tim, sau phẫu thuật tim... 
III. CHẨN ĐOÁN CHOÁNG TIM 

* Tình trạng choáng : da xanh, tím tái, lạnh, da rịn mồ hôi, bệnh nhân ngủ gà, 
lơ mơ do giảm tưới máu não. 

- Mạch nhanh, nhẹ, huyết áp thấp, huyết áp tâm thu (SBP) < 80mmHg. 
1. Lâm sàng : 
- Tĩnh mạch cổ phồng và nghe ran ở phổi thường gặp trong choáng do suy 

tim thất trái hay tĩnh mạch cổ phồng, dấu Kussmaul và không có ran ở phổi gặp 
trong choáng do nguyên nhân thất (P). 

- Nghe tim : có thể phát hiện tiếng T3, T4 hay gallop, tiếng thổi tâm thu của 
hở van 2 lá hay có thể gặp trong thông liên thất. 

2. Cận lâm sàng : 
- ECG : có thể phát hiện hình ảnh của nhồi máu cơ tim cấp hay các rối loạn 

nhịp nặng gây choáng tim như : cơn nhịp nhanh thất, rung thất, bệnh lýốc AV (xét 
nghiệm men tim) độ III. 

- Troponin I, CK-MB /máu tăng. 
- Độ bão hòa oxy máu động mạch giảm. 
- Nhiễm toan acid lactic. 
- Siêu âm tim : đánh giá chức năng thất, cung lượng tim, hở van 2 lá, vỡ 

thành tự do tâm thất gây tràn máu màng ngoài tim cần phát hiện nhanh chóng. 
IV. XỬ TRÍ CHOÁNG TIM 
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1) Thở oxy qua mũi hay qua mask, thông khí nhân tạo qua nội khí quản khi 
có suy hô hấp. 

2) Lập đường truyền tĩnh mạch với normal salin 9%0. 
3) Mắc monitor theo dõi ECG và phát hiện các rối loạn nhịp. Theo dõi các 

dấu hiệu sinh tồn/30 phút cho đến khi bệnh nhân ổn định. 
4) Điều trị bằng thuốc (xem sơ đồ) 
 

 
CẤP CỨU LOẠN NHỊP NHANH 
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Hiểu và điều trị loạn nhịp nhanh là vấn đề cần thiết đề xử trí trong cấp cứu. 
-Mọi thể loạn nhịp nhanh, dù cơ chế nào, đều gây các biến loạn huyết động, 

có nguy cơ trụy mạch. 
-Chẩn đoán chỉ chắc chắn khi làm ECG trong cơn. 
-Cấp cứu thông thường là tìm cách giảm tần số đập của tim. 
* Cần phân biệt: 
- Nhịp nhanh trên thất: thường lành tính tuy không thường xuyên. 
- Nhịp nhanh thất: nặng phải cấp cứu khẩn trương. 
* Lâm sàng:  
Lấy mạch và nghe tim giúp ta phân chia được 2 loại: 
- Nhịp nhanh đều; 
- Nhịp nhanh không đều; 
Sự có mặt hay không của huyết áp và trụy mạch là 2 triệu chứng nói lên sự 

chịu đựng của cơ thể đối với loạn nhịp. 
* Cơ thể chịu đựng được hay không là tuỳ thuộc vào: 
- Mức độ nhanh của cơn 
- Týp ECG ghi được 
- Chức năng cơ tim, liên quan với bệnh cơ tim mắc phải. 
*. Không nên quên: khi có nhịp nhanh là phải cấp cứu ngay và tránh cho cơ 

thể không dung nạp nổi. 
Đừng bao giờ quên chẩn đoán nhồi máu cơ tim trong khi người bệnh, 

đang mắc hoặc đang lui bệnh, nhịp nhanh không chịu đựng nổi. 
  
II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG LOẠN NHỊP NHANH 

1. Hỏi bệnh: 
Đây là cách duy nhất khi khám ngoài cơn. 
1.1. Người bệnh tường thuật: 
* Cơn bắt đầu:  
- Đột ngột như tiếng máy đang kêu bị chặn lại 
- Hoặc dần dần; 
- Thấy tim đập mạnh và nhanh 
* Đáp ứng chịu đựng loạn nhịp nhanh vãi mức độ khác nhau: 
- Thần kinh thực vật: lo âu, đau ngực, nôn, thỉu 
- Huyết động: dấu hiệu suy tim 
* Độ dài cơn: Từ vài phút đến vài giờ 
* Kết thúc cơn: Cũng đột ngột, bệnh nhân tự biết, hoặc sau một lần đi giải 

nhiều. 
1.2. Bệnh cảnh đa dạng, rất dễ nhầm, nhất là khi: 
- Có cơn đau thắt ngực điển hình, mặc dầu không gắng sức không đỡ khi 

dùng trinitrine. 
- Thoáng mất ý thức   - Hoặc phù phổi cấp 
- Hoặc nghẽn mạch ngoại biên 
- Xuất hiện dấu hiệu trên chứng tỏ sắp có cơn nhịp nhanh. 
1.3. Tiền sử: Cần xác định ở bệnh nhân: 
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- Có tăng huyết áp cấp, bệnh van tim, bệnh mạch vành 
- Đang có bệnh phải điều trị (phải kiêng ăn, hoặc dùng tinh chất giáp trạng, 

digitalin). 
- Hoặc dùng chất kích thích: chè, café, rượu, thuốc lá. 
2. Khám lâm sàng 
- Tần số tim đập: từ 120 - 200 nhịp/phút, tuỳ thể loạn nhịp nhanh. 
- Tĩnh mạch cổ đập, có thể phân ly với mạch quay hoặc tiếng tim, biểu hiện 

của phân ly nhĩ thất. 
- Nghe tim: có nhịp 4 thì do tâm thất bóp không đồng bộ. làm QRS rộng ra. 
- Tìm các dấu hiệu suy tim 

+ Có khó thở liên tục hay không 
+ Phổi có ran âm ở đáy 
+ Gan to đau Với phản hồi tĩnh mạch cổ - gan 
+ Phù ngoại biên 

- Kích thích phó giao cảm: Nghiệm pháp dễ để phát hiện cơn nhịp nhanh, 
phải làm song song với ghi điện tim. Có thế làm: 

+ Ấn nhãn cầu hai bên trong 20-30 giây, ấn cho đến khi bệnh nhân thấy 
đau mới có tác dụng (trừ người già sợ bong võng mạc) 

+Xoa bóp xoang cảnh: Thường làm ở một bên, đặt bệnh nhân nằm ngửa, 
đầu quay sang bên, dùng tay ấn vào bờ trên của sụn giáp trong 25-30 giây, theo dõi 
thấy nhịp tim chậm lại dần thì thôi. 

+ Phải dè chừng, sẽ có thiếu máu não kèm theo nếu có tác dụng phó giao 
cảm kéo dài. 

 
* Đặc điểm lâm sàng của cơn nhịp nhanh: Phân biệt 5 loại lớn: 
 Khởi phát Tần số Dung nạp 

huyết động 
Phân ly 

quay cảnh 
Kết thúc: Ấn nhãn 

Cầu 

Cơn nhịp 
nhanh bộ 

nối 
(Bouveret) 

đột ngột 
(cảm động) 

200/phút Tốt Không đột ngột  
+ 

thở nhanh 

Luật có 
hoặc không 

có gì cả 

Rung 
nhĩ 

+ từ từ 
thường đột 

ngột 

100-
200/phút 

Thay đổi + từ từ Chậm lại 

Cuồng động 
nhĩ 2/1 

Âm ỉ 150/phút ± 
Tốt 

2 
1 

âm ỉ Chậm lại 

Cơn nhịp 
nhanh nhĩ 

thay đổi 100- 
140/phút 

Thay đổi 2 
1 

thay đổi Chậm lại 

Cơn nhịp 
nhanh thất 

đột ngột Trung bình 
160/phút 
150-250/ 

phút 

Trụy mạch 
xấu 

+ + +  Không 

 
III. CHẨN ĐOÁN ĐIỆN TIM 



52 
 

* Các cơn nhịp nhanh đã được biết rõ nhờ 3 tính chất: 
1. Phúc hợp tâm thất đều hay không 
2. Hình thái phức hợp tâm thất:   - mảnh : dưới 0,12 giây 

- to : trên 0,12 giây 
3. Hoạt động của tâm nhĩ : Là sợi chỉ xuyên suốt trong chẩn đoán cơn 

nhịp nhanh. Phải biết tìm sóng p, đặc biệt chuyển đạo V1 gần nhĩ phải ở đó p rõ 
nhất hoặc chuyển đạo VR vì bình thường P âm nhưng nếu bệnh lý : P dương. 

 * Trường hợp khó, sóng nhĩ có thể được ghi bằng chuyển đạo thực quản, 
bằng xông đặt qua mũi, cách lỗ mũi 30-40 cm. Mối tương quan giữa P và QRS 
giúp ta phân biệt 2 loại nhịp nhanh : 

1. Không có phân ly nhĩ thất :  
Mỗi P có 1 QRS kèm theo. Đó là nhịp nhanh trên thất. 
2. Có phân ly nhĩ - thất: 
- Hoạt động nhĩ lớn hơn hoạt động thất, đó là : 
+ Rung nhĩ   + Cuồng nhĩ  + Nhịp nhanh nhĩ. 
+ Hoạt động thất lớn hơn hoạt động nhĩ là : Nhịp nhanh thất, đặc biệt 

khi có nhịp nhanh trên thất kèm blốc nhĩ - thất. 
Vì vậy, việc đầu tiên là phải xem tần số và hình thái của tâm thất, tương 

quan với tâm nhĩ để phân loại nhịp nhanh. 
1.  Phức hợp thất đều 
* Dựa vào hình thái này ta chia ra 2 loại nhịp nhanh : 
- Phức hợp QRS mảnh: Không có hiện tượng co không đồng bộ của thất, cơn 

co xuất hiện ở trên thất. 
- Phức hợp QRS rộng (lớn hơn 0,12s) : Có hiện tượng co không đồng bộ và 

rối loạn tái cực thứ phát của thất. 
1.1. Nhịp nhanh đều Với QRS mảnh nhỏ hơn 0,12 giây  
1.1.1. Cơn nhịp nhanh xoang : Xác định bởi : 
- Sóng P bình thường và đều, QRS mảnh đều 
- PR bình thường 
- Sóng P chồng vào sóng T 
- ST thường chênh xuống nhưng không phải bệnh mạch vành 
- Tần số 140/phút : nếu cao quá nên nghĩ tới nhịp nhanh nhĩ 2/1 

Đôi khi khó chẩn đoán vì kèm theo blốc nhánh phối hợp: Cần ghi bằng chuyển đạo 
thực quản hoặc qua buồng nhĩ phải để thấy rõ hoạt động của nhĩ. 

1.1.2. Nhịp nhanh bộ nối :  
Rất thường gặp, đặc biệt ở người trẻ (bệnh Bouveret): 
Bệnh liên quan tới kính thích của nút, tương ứng với nhịp đảo hoặc kích thích 

quá sớm (hội chứng Wolf - Parkinson - White) hoặc theo đường dẫn truyền phụ. 
Sóng P khó nhìn thấy nên phải tìm : âm ở D2D3VF dương ở V1 
Sóng P có thể đi trước, sau, hoặc lẫn vào phức hợp QRS 
Mỗi QRS tiếp theo phức hợp nhĩ p trong tỷ lệ không đổi. 
Có thể kết hợp với blốc nhĩ thất ngược dòng (bloc auriculo - ventriculaire 

rétrograde. tức theo đường dẫn truyền ngược lại. 
1.1.3. Cuồng động nhĩ: Xác định bởi: 
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- Không còn đường đẳng điện và đoạn nghỉ giữa hai sóng kế tiếp 
- Sóng p rất nhanh, không nhận dạng được, gọi là sóng "F', tần số 300/phút, 

hình dạng như răng cưa. 
Đặc biệt rõ và âm ở D2 D3 VF, dương ở V1 V2 Nhịp thất ổn định, đều, 

chậm, còn nhịp nhĩ nhanh hơn 2, 3, 4 lần (2/1, 3/1, 4/1) nghĩa là kích thích nhĩ 2, 
3,4 lần mới đến thất 1 lần 

Thường gặp cuồng động nhĩ 2/1 
Cuồng động nhĩ 1/1 ít gặp ở người lớn và khó dung nạp hơn. 
 

Mọi nhịp nhanh đều khoảng 150/ phút đều phải nghĩ trước tiên đến cuồng động nhĩ. 
 
1.1.4. Nhịp nhanh nhĩ hoặc cơn nhịp nhanh nhĩ thu: Xác định bởi: 
- Tẩn số nhĩ từ 130 - 210/phút 
- Sóng P thay đổi, phụ thuộc điểm kích thích ở nhĩ 
- Sóng nhĩ cách đều nhau và luôn trở về đường đẳng điện 
- Nhịp thất đều, liên quan với blốc nhĩ thất thường gặp phân ly 2/1, với QRS 

mảnh, đôi khi rộng. 
 
1.2. Nhịp nhanh đều với QRS rộng lớn hơn 0,12 giây 
1.2.1. Nhịp nhanh thất thể thông thường: Xác định bởi: 
- Tần số nhanh 150 - 220/phút 
- Các QRS giãn rộng trên 0,12 giây 
- Luôn luôn có rối loạn tái cực với sóng T đảo ngược 
- P bình thường, 70-80 lần/phút 
 

Đặc điểm của nhịp nhanh thất là thường có phân ly nhĩ –thất 
 
- Cũng có lúc không đều, do 2 hiện tượng sau đây làm sóng p dẫn một nhịp 

thất: 
- Bắt nhịp thất đơn thuần (capture ventriculaire pure): Là khi xung động nhĩ 

xuất phát từ trên thất đi xuống thì gặp QRS và bắt nhịp cùng đi. 
- Hoặc phức hợp trộn (complexe de fusion): Trên nền phức hợp thất rộng và 

biến dạng, có 1 phức hợp thất khác ít biến dạng hơn (capture impure). 
 

Phân ly nhĩ thất 
Bắt nhịp thất hoặc Phức hợp trộn là đặc điểm của nhịp nhanh thất 

 
1.2.2. Nhịp nhanh 2 chiều: Là nhịp nhanh trong đó QRS đảo ngược chiều 

xen kẽ nhau, gặp trong ngộ độc digitalin. Có thể nhầm với nhịp nhanh trên thất có 
blốc nhánh, nhịp nhanh trên thất có nhịp đôi, hoặc nhịp nhanh thất có rối loạn dẫn 
truyền trong thất. 

1.2.3. Nhịp nhanh thất chậm: Là nhịp nhanh riêng của thất, thành chùm đập 
60-100/phút, do suy giảm hoạt động xoang và có thể kích thích bằng atropin được. 
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1.2.4. Nhịp nhanh xoắn đỉnh:  Đây là một kiểu nhịp nhanh thất đặc biệt, 
phải chẩn đoán đúng, vì điều trị khác nhau, có nguy cơ chết đột ngột do ngất hoặc 
rung thất. 

Cơn bắt đầu bằng 1 ngoại tâm thu thất xuất hiện sau sóng T, kế đó là nhiều 
phức hợp thất khác nhanh (150-220/phút), biên độ tăng dần rồi giảm, và đảo ngược, 
cứ 5-10 phức hợp, làm cho hình dạng điện tâm đồ xoắn vặn quanh đường đẳng 
điện. 

Phải tìm các nguyên nhân: 
- Hạ Kali máu, hạ Mg máu 
- QT dài trên ECG trước, trên, khoảng 0,60 giây và nhịp chậm 
- Có bệnh mạch vành đã hoặc chưa điều trị 
- Dùng thuốc kéo dài QT: Quinidin, phénylamin Việc phân chia 2 loại nhịp 

nhanh đều như trên do chúng có tiên lượng và điều trị khác nhau. Nhịp nhanh trên 
thất với QRS mảnh được điều trị cấp cứu thuận lợi. Trường hợp khó phân biệt hai 
loại nhịp nhanh, phải làm thêm: 

- Điện thế bó His, hoặc Ghi điện thế trong buồng nhĩ phải để làm rõ sóng P 
mới hy vọng có chẩn đoán chính xác 

 
2. Phức hợp thất không đều 
2.1.  Rung nhĩ 
Sóng P thay thế bằng sóng F, tần số 400-600/phút, biên độ hẹp. Đó là những 

sóng nhỏ, không đều cả hình dáng và biên độ, đôi khi khó nhìn thấy mà phải qua 
chuyển đạo phải và trước tim V1V2 mà ở đấy sóng p rộng và nhanh hơn. 

Các phức hợp thất cũng không đều nhưng QRS hoàn toàn mảnh. 
Cần phân biệt:  

- Rung nhĩ sóng lớn, sóng F rõ 
- Rung nhĩ sóng nhỏ, sống F lăn tăn 
- Rung nhĩ cuồng động nhĩ, có hình thái trung gian.  
Từng hình thái của nhịp thất, mà ta có thể phân loại: 
-Loạn nhịp nhanh hoàn toàn do rung nhĩ, nhịp thất từ 150 - 200/phút, đôi 

khi khó dung nạp. 
-Loạn nhịp chậm hoàn toàn do rung nhĩ. 
-Loạn nhịp hoàn toàn do rung nhĩ, nhịp thất đều và chậm, gần 60/phút. 
Trong loại thứ ba, nếu có blốc nhánh do tổn thương thì QRS giãn rộng. 
 
2.2. Rung thất: 
Việc tìm thấy rung thất không còn nằm trong phạm vi nhịp nhanh mà là 

ngừng tim - tuần hoàn. Rung thất cũng thường là hậu quả của nhịp nhanh thất. 
Điện tâm đồ là những sóng nhanh, không đều. 

Không có phức hợp thất, không có phức hợp nhĩ. 
Tần số: 150-350/phút Có 2 loại: 
- Rung thất cương (tonique): sốc điện hiệu quả. 
- Rung thất trước hấp hối: Thường đưa tới ngừng tim 
- Cấp cứu loại này phải hồi sức tim - tuần hoàn ngay 
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 IV. XỬ TRÍ LOẠN NHỊP NHANH 
- Mọi cơn nhịp nhanh là cấp cứu nội khoa. 
- Thuốc chống loạn nhịp khó chọn, có thể không công hiệu hoặc nguy hiểm. 
- Sốc điện tốt đối với thể nặng và trơ; là một phương pháp điều trị tốt, nhanh, 

không thô bạo và đôi khi trừ tận gốc. 
1.  Cơn nhịp nhanh bộ nối 
Trước hết phải làm: 
- Đặt bệnh nhân nằm lại; 
- Cho an thần: Hydroxyzin (Atarax) 1 ống tiêm bắp (100 mg) Làm ngừng cơn 

bằng những cách sau: 
1.1.  Phương kế "nhỏ": 
- Nuốt nhanh một miếng bánh, và uống ngay cốc nước lạnh, 
- Ngậm miệng thở ra mạnh. 
Thường bệnh nhân biết mình làm kiểu nào có ích. 
1.2. Nghiệm pháp phó giao cảm: 
- Xoa bóp xoang cảnh, 
- Ấn nhãn cầu 
1.3.  Tiêm ATP(Striadyne): 
- Đó là chất cường phế vị, tiêm phải có máy theo dõi 

01 ống ATP 20 mg, không pha loãng, tiêm tĩnh mạch nhanh nếu là 
bệnh nhân trẻ (bệnh nhân già tiêm: 1/2 ống). Trong 30 giây, bệnh nhân sẽ 
cảm thấy nóng mặt và hết nóng mặt sau đó 15 phút:  
- Cơn nhịp nhanh đỡ. 
- Trên ECG thấy nhịp trở lại bình thường. 
- Nếu không hết, ấn nhãn cầu lần nữa, có thể tốt. 
1.4. Tiêm thuốc ức chế kích thích cơ (bathmotrope négatií): 
* Vérapamil (Isoptine);  
- Chống chỉ định nếu bệnh nhân đang dùng thuốc chẹn bêta. 
- 01 ống Vérapamil 5mg tiêm tĩnh mạch chậm, nhắc lại sau đó 10 phút nếu 

không đạt kết quả. 
- Sau đó truyền nhỏ giọt 3 ống Vérapamil trong 250 ml huyết thanh đẳng 

trương trong 8 giờ. 
- Thời gian không truyền: Cho uống viên Vérapamil (1 viên cho 2 giờ trước 

khi hết truyền). 
Nếu thấy huyết áp hạ, QRS rộng, ngừng dùng thuốc ngay. 
 
2. Cuồng động nhĩ 
2.1. Digitalin: Dạng Cédilanide làm chậm nhịp thất. 
- 02 ống Lanatoside C (Cédilanide), tiêm TM, có thể nhắc lại sau 12 giờ. 
2.2. Nếu không kết quả, dùng: 
- Amiodarone (Cordarone. hoặc Vérapamil (Isoptine. công hiệu khi chức 

năng thất còn tốt.) 
-  Sốc điện, 95% kết quả 
- Cuồng động nhĩ 1/1 phải cấp cứu bằng sốc điện. 
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- Chống đông: Khi cuồng động dai dẳng quá 24 giờ. 
- Nếu dùng thuốc không kết qủa mà bệnh viện có điều kiện để kích thích nhĩ 

phải với tần số cao (400 lần/phút), 80% kết quả. 
Khó khăn thực sự là: Tránh tái phát,  
 
3. Nhịp nhanh nhĩ thu 
Điều trị giống cuồng động nhĩ nếu không có ngộ độc digitalin. 
Nếu bệnh thứ phát sau dùng digitalin thì phải: 

- Ngừng thuốc ngay 
- Chống hạ kali bằng muối kali uống (Soludacton) 

 
4. Cơn nhịp nhanh do rung nhĩ 
* Nếu đáp ứng được, cho dùng: 
- Cédilanide (2 ống) 
- Hoặc Cordarone (5 mg/kg)  
- Hoặc Isoptine (5-10 mg) tiêm tĩnh mạch chậm trong 5-10 phút 
* Nếu không đáp ứng được: 
- Sốc điện: 300-400 joule trong 2 mili - giây 
- Vào viện  
5. Cơn nhịp nhanh thất 
5.1. Sốc điện ngoài lồng ngực: Làm ngay, rất tốt và công hiệu. 
5.2. Tiêm tĩnh mạch các thuốc sau đây với điều kiện bệnh nhân chưa dùng 

thuốc chống đông trước đó, lựa chọn theo 3 tiêu chuẩn sau: 
- Tiêm tĩnh mạch được 
- Tính giảm co bóp ít nhất 
-  Thải trừ nhanh 
* Lidocaine (Xylocaine 2% non adrénalinée, Xylocard): Thuốc hàng đầu, vì 

tính không co cơ (ít), thải trừ nhanh, nhưng tác dụng ngắn, nên sau vài phút phải có 
thuốc khác và sốc điện. 

- Liều: (1 ống = 400 mg = 20 ml) 
-  Tiêm tĩnh mạch nhanh từng 2 ml một, không pha loãng. Rồi truyền 400 mg 

trong 250 ml huyết thanh ngọt đẳng trương, XV - XX giọt/phút 
* Amiodarone (Cordarone):  
Rất nhạy trong cấp cứu nhưng thường hướng âm tính. 
- Liều: (1 ống = 140 mg = 3ml) 
- Tiêm tĩnh mạch nhanh: từng ml một. Rồi truyền 300 mg (2 ống): trong 250 

ml huyết thanh ngọt đẳng trương, XV - XX giọt/phút. 
* Flécainide (Flécaine): Chống loạn nhịp. Tác dụng giống amiodarone trong 

cấp cứu, và cao hơn lidocaine. 
- Liều (1 ống = 4ml = 40 mg) 
- Tĩnh mạch nhanh 2 ml pha loãng trong 10 ml huyết thanh ngọt đẳng trương. 
- Truyền nhỏ giọt 2 ống trong 250 ml huyết thanh ngọt đẳng trương, XV - 

XX giọt/phút. 
- Giảm 1/2 liều nếu có suy tim, suy thận 
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* Thuốc chống loạn nhịp mới: 
-Cibenzoline (Cipralan) 
- Propafénone (Rythmol) 
* Tosylate de bretylium (Brétylate): Dùng khi các thuốc trên không có hiệu 

quả. Khi dùng phải có máy theo dõi ECG và huyết áp. 
- Liều:. (1 ống = 2ml = 100 mg) 
- Tiêm tĩnh mạch nhanh 20 mg pha loãng trong 100 ml 
- Rồi truyền liên tục 200 mg trong 250 ml ngọt đẳng trương. 
 
5.3. Dù là dùng thuốc gì, nếu bệnh không giảm cũng không nên thêm 

nhiều, mà phải chuyển sang sốc điện. 
5.4.  Trong những ca nặng: 
Kích thích buồng tim, nếu hết loạn tim là điều trị công hiệu, tái phát ít. 
 
5.5.  Sau khi dùng thuốc sẽ có 3 trường hợp xảy ra: 
5.5.1. Ngừng tiêm nếu thấy: 
- Tụt huyết áp 
- QRS rộng ra, nguy cơ rung thất 
5.5.2. Tiêm không kết quả: Nên tiêm nhắc lại Lidocaine lần nữa, nếu vẫn 

không kết quả, chuyển sang sốc điện. 
5.5.3. Tiêm có kết quả: Có thể thấy giảm từ từ hoặc đột ngột thì sau đó cần 

làm thêm: 
- Dùng thuốc chống loạn nhịp bằng truyền liên tục, có hiệu quả trong giai 

đoạn cấp cứu. 
- Về lâu dài: Phải phòng bằng cách cho uống thuốc. Nên dò liều và dò tính 

thích hợp của thuốc trong số những thuốc: Amiodarone, flécainide, propafénone, 
Cibenzoline. 

- Nếu ngoại tâm thu thất thành chùm phải cấp cứu như trên, đặc biệt khi có 
nhồi máu cơ tim hoặc ngộ độc cấp digitalin. 

- Nếu mọi phương pháp trên không thành công, hướng điều trị hy vọng là 
phẫu thuật hoặc phá ổ kích thích bằng điện. 

 
6. Rung thất 
6.1. Chỉ có một cách duy nhất: Sốc điện 
- Liều phải đủ: 300 - 400 joule cùng lúc 
- Làm càng sớm càng tốt. Kết hợp thông khí hỗ trợ bằng oxy đơn thuần và 

xoa bóp ngoài lồng ngực. 
 
6.2. Có 3 trường hợp xảy ra sau sốc điện: 
6.2.1. Trở lại nhịp xoang: Cần phòng tái phát tiếp theo ngay bằng thuốc. 
 
6.2.2. Trở thành vô tâm thu: thường là sốc điện muộn, cơ thể quá thiếu oxy 

và toan chuyển hóa lâu. 
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6.2.3. Thất bại: Do bệnh chuyển thành thể rung thất nhược, 
không hồi phục, phải làm thêm: 

- Kiềm hóa máu cho bệnh nhân 
- Thông khí oxy đơn thuần 
- Xoa bóp tim ngoài, truyền thuốc hồi sức để chuyển thành rung thất cương 

trước khi sốc điện lại. 
 

Hiện nay có thề cứu được: 
- Mọi rung thất do tai nạn. 

-  Các rung thất nguyên phát của suy vành cấp. 
 
7. Xoắn đỉnh 
Phải làm: 
- Ngừng thuốc ức chế kích thích cơ (bathmotrope négatif) 
- Chống hạ Kali và Mg. 
- Tăng nhịp thất bằng truyền dịch tĩnh mạch. 
- Dùng sunfat Mg (2 ống trong 250 ml huyết thanh đẳng trương). 

 

 

TÓM TẮT PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP NHANH 
 

1. Phải biết các loại nhịp nhanh và mức trầm trọng của nó. 

2. Nếu ở mức trên tâm thất thì dùng An thần (Atarax). Dùng thuốc hoặc động 

tác kích thích phó giao cảm hoặc digitalin (Striadyne, Cédilanide). 

3. Ở mức tâm thất: 

- Sốc điện nếu nhịp nhanh không dung nạp được, bằng không phải dùng 

thuốc chống loạn nhịp thích hợp nhất. 

- Phòng nhịp nhanh thất khi cơn nhịp nhanh có 5 ngoại tâm thu thất trở lên 

bằng lidocaine 2% truyền tĩnh mạch (rất tốt với những ca có nhồi máu cơ tim). 
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CẤP CỨU LOẠN NHỊP CHẬM 
 
Nhịp chậm là khi tim đập dưới 50 lần/phút ở người lớn, dưới 80 lần/ phút ở 

trẻ sơ sinh. 
* Có 2 loại: 
- Lành tính: Chậm xoang, là khi kích thích xuất phát từ nút Keith và Flack. 
- Các thể còn lại là do rối loạn dẫn truyền nhĩ thất. 
Tim hoạt động dưới sự điều khiển của một trung tâm nằm ngay dưới nút 

Keith và Flack. Khi trung tâm này bị bệnh thì nhiều tai biến thường xảy ra. 
* Nguy cơ:  
- Có thể tiến triển nhanh tới ngừng tim 
- Và để lại hậu quả của thiếu máu não 

 
I. NHỊP CHẬM XOANG 

Có thể do 2 yếu tố: 
- Ngoại tâm thu xoang bị ức chế 
- Blốc xoang - nhĩ: Blốc này là một rối loạn dẫn truyền trong nhĩ. Các xung 

động xoang vẫn hình thành bình thường nhưng đi ra và lan truyền khó khăn. 
Ngoài ra thời gian nghỉ của sóng P dài hơn bình thường và không rối loạn về 

nhịp điệu. 
Từ lâu nhịp chậm xoang vẫn được xem là lành tính, nhưng ngày nay người ta 

thấy một số bệnh có ngất, có thể do dòng điện tâm thu bị ngăn cản, và đó cũng là 
báo hiệu của blốc nhĩ - thất sắp đến, nhất là ở người có suy vành. 
 
II. BLỐC NHĨ - THẤT 

1.  Triệu chứng lâm sàng 
Rất thay đổi, bệnh nhân có thể: 
- Xỉu đi 
- Cảm thấy có màng che ở mắt 
- Giả chóng mặt 
- Nhức đầu 
- Đau vùng trước tim 
Có thế có tai biến kiểu Stokes - Adams, với các triệu chứng xảy ra và mất đi 

đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, kèm theo mất ý thức, hạ áp, tím tái, v.v... 
Khám thấy: Có tiếng thổi tâm thu ở mỏm, tiếng thứ nhất mạnh (như tiếng 

Canon) có phân ly nhĩ - thất, phân ly quay - cảnh (động mạch cổ đập nhanh hơn 
mạch quay). 

2. Điện tâm đồ 
Giúp ta xác định hình thái và nguyên nhân rối loạn 
2.1. Blốc nhĩ - thất cấp 1:  
Đơn giản chỉ có khoảng PR kéo dài hơn 20/100 giây;  
mỗi P có 1 QRS đi cùng;  
phức hợp nhĩ và thất còn đi với nhau. 
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2.2. Blốc cấp 2:  
Sóng P không theo QRS nữa, có 2 týp: 

* Týp I: hay chu kỳ Wenkebach, là: Khoảng PR dài dần theo các chu 
kỳ tim, cho đến khi sóng P bị blốc và QRS biến mất, rồi lại lập lại chu kỳ 
khác. QRS bình thường. 
Tổn thương: Trên bó His với pH kéo dài (HQ bình thường) 

* Týp II: Khoảng PR dài nhưng không thay đổi, tuy nhiên sau 1, 2, 3, 
4, v.v... lần sóng P mới có một lần QRS biến mất tức là 2/1,3/1, 4/1 ,.., rồi lại 
đến chu kỳ mới. 
 
2.3. Blốc cấp 3:  
Là nhĩ - thất phân ly và độc lập hoàn toàn, nhịp nhĩ thường 70/phút, thất 

chậm hơn: 30-40 lần/phút. Thất có thể bị kích thích trên His: QRS bình thường, 
hoặc ở His (các nhánh của bó His): QRS giãn rộng theo kiểu blốc nhánh trái hoặc 
phải. Bệnh nhân thường bị ngất. 

 
III. NGUYÊN NHÂN 

1. Trước tiên là suy vành:  
Do vữa xơ động mạch ở người có bệnh tăng huyết áp, suy mạch vành, nhồi 

máu cơ tim giai  đoạn cấp. Nếu là: 
- Nhồi máu cơ tim cơ hoành:  
Có blốc hoàn toàn nhưng khởi phát từ từ, có PR dài ra rồi đến chu kỳ Luciani 

Wenkebach,  nhịp chậm ít, QRS mảnh và ổn định, ít khi  ngất, sau vài ngày bệnh 
nhân khỏi. 

- Nhồi máu cơ tim trước:  
Blốc ở thấp do hoại tử nhánh bó His. Nhịp chậm nhiều, không ổn định, QRS 

giãn rộng. Bệnh nhân bị ngất nhiều hơn do vô tâm thu hoặc xoắn đỉnh. 
2. Bệnh van tim: ít gặp: 
- Hẹp van động mạch chủ do bị canxi hoá; 
- Bệnh van hai lá (càng ít hơn) 
3. Bệnh nhiễm khuẩn 
4. Nhiễm độc: 
- Do digitalin 
- Quinidin và thuốc chống sốt rét. 
- Muối Kali 
- Thuốc chống đông, thuốc chống trầm uất loại 3 vòng. 
5. Bệnh tim bẩm sinh: 
- Thông liên nhĩ, thân chung nhĩ thất 
- Blốc nhĩ - thất bẩm sinh 
6.  Phẫu thuật tim (cấy van tim nhân tạo) 
7.  Bệnh toàn thân: Bạch cầu, Sarcoidose, Hodgkin.  
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IV. ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP CHẬM 
Xử trí như sau: 
1. Atropin. (0,25 mg tiêm tĩnh mạch): Dùng trong các trường hợp mà tần số 

dưới 45/phút, trong thời kỳ có nhồi máu cơ tim. 
2. Isoproténénol (Isuprel): Kích thích bêta giao cảm, rất tốt vì tăng tần số 

tâm thất. 
- Trong cấp cứu, nếu thấy đe doạ ngừng tim: 1 ống Isuprel tiêm tĩnh mạch 

trực tiếp (pha loãng trong 10 ml huyết thanh sinh lý) và tiêm chậm. Rồi tiếp theo: 
- Truyền tĩnh mạch nhanh và để chuyển bệnh nhân, cho 2-4 ống Isuprel pha 

trong 250 ml huyết thanh ngọt. Lưu lượng điều chỉnh tuỳ theo tần số tim. Tần số tốt 
nhất là từ 80-90 lần/phút. Nếu quá 100 lần/phút phải ngừng truyền (vì nguy cơ 
ngoại tâm thu và nhịp nhanh thất). Nhưng nguy hiểm khi suy vành, có chống chi 
định trong nhồi máu cơ tim, nên ở đây truyền chỉ dùng trong lúc chờ đặt  
xông điện cục buồng tim mà thôi. 

3. Bóp tim ngoài lồng ngực có hoặc không kết hợp với thông khí hỗ trợ, làm 
ngay trong khi chờ truyền Isuprel để chuyển bệnh nhân đến trung tâm cấp cứu. 

4. Kích thích điện: Hiện nay đây là phương pháp duy nhất chống lại blốc 
hoàn toàn. Dùng pin 150g cấy vào phía trên cơ ngực, từ đấy nối một điện cục vào 
tim. Dòng điện chạy vào 1 thất, kích thích thất này co và sau đó là thất kia bóp.  

Cường độ dòng điện và ngưỡng kích thích do các bác sĩ chuyên khoa quyết 
định. Xông kích thích điện có thể đặt ở thất trái hoặc thất phải (máy tạo nhịp) 

 

Khi rối loạn cơ năng, đặc biệt là ngất, việc đặt dây xông diện cực kích thích buồng 
tim cần phải được làm sớm. 

T 

 

ÓM TẮT PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP CHẬM 

 
1.  Nguy cơ chính: ngừng tim 
 
2.  Xoa bóp tim ngoài lồng ngực 
 
3.   Isoproténénol (Isuprel) 

- Tiêm ngay vào bắp thịt (1 ống) 
- Truyền tĩnh mạch chậm (4 ống) 
- Để vận chuyển bệnh nhân: 

Tăng tần số tim lên 90-100/phút 
- Ngừng truyền khi tần số quá 100 lần/phút 

 
4. Đặt xông điện cực kích thích buồng tim: càng sớm càng tốt. 
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ 
NỘI TIẾT- CHUYỂN HÓA 

 
                            BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 
 
I. ĐỊNH NGHĨA 
 Đái tháo đường “Là một rối loạn mạn tính, có những thuộc tính sau: (1) tăng 
glucose máu, (2) kết hợp với những bất thường về chuyển hoá carbohydrat, lipid và 
protein, (3) bệnh luôn gắn liền với xu hướng phát triển các bệnh lý về thận, đáy mắt, 
thần kinh và các bệnh tim mạch do hậu quả của xơ vữa động mạch”. 
 
II. NGUYÊN NHÂN - CƠ CHẾ SINH BỆNH 

1. Nguyên nhân 
 Đặc điểm quan trọng nhất trong sinh lý bệnh của đái tháo đường typ 2 là có 
sự tương tác giữa yếu tố gen và yếu tố môi trường. 
     - Yếu tố di truyền. 

- Yếu tố môi trường: là nhóm các yếu tố có thể can thiệp để làm giảm tỷ lệ 
mắc bệnh. Các yếu tố đó là: 

        Sự thay đổi lối sống: giảm các hoạt động thể lực; thay đổi chế độ ăn 
uống theo hướng tăng tinh bột, giảm chất xơ gây dư thừa năng lượng. 

        Chất lượng thực phẩm: ăn nhiều các loại carbohydrat hấp thu nhanh 
(đường tinh chất, bánh ngọt, kẹo…), chất béo bão hòa, chất béo trans… 

       Các stress về tâm lý. 
- Tuổi thọ ngày càng tăng, nguy cơ mắc bệnh càng cao: Đây là yếu tố không 

thể can thiệp được. 
 
2. Cơ chế bệnh sinh 
Suy giảm chức năng tế bào beta và kháng insulin: 
     Tình trạng thừa cân, béo phì, ít hoạt động thể lực, là những đặc điểm 

thường thấy ở người đái tháo đường typ 2 có kháng insulin. Tăng insulin máu, 
kháng insulin còn gặp ở người tiền đái tháo đường, tăng huyết áp vô căn, người mắc 
hội chứng chuyển hóa v.v… 

     Người đái tháo đường typ 2 bên cạnh kháng insulin còn có thiếu 
insulin- đặc biệt khi lượng glucose huyết tương khi đói trên 10,0 mmol/L. 

 
3. Biến chứng của bệnh 
Đặc điểm các biến chứng của bệnh đái tháo đường typ 2 là gắn liền với quá 

trình phát sinh và phát triển của bệnh. Vì thế ngay tại thời điểm phát hiện bệnh trên 
lâm sàng người thầy thuốc đã phải tìm các biến chứng của bệnh. 
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III. CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
1. Chẩn đoán 
1.1. Chẩn đoán xác định đái tháo đường 
Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường - WHO; IDF - 2012, dựa vào một 

trong các tiêu chí: 
- Mức glucose huyết tương lúc đói ≥7,0mmol/l (≥126mg/dl). Hoặc: 
- Mức glucose huyết tương ≥ 11,1 mmol/l (200mg/dl) ở thời điểm 2 giờ sau 

nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống. Hoặc: 
- HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol theo Liên đoàn Sinh hóa Lâm sàng Quốc tế- 

IFCC). Hoặc: 
- Có các triệu chứng của đái tháo đường (lâm sàng); mức glucose huyết 

tương ở thời điểm bất kỳ ≥ 11,1 mmol/l (200mg/dl). 
Những điểm cần lưu ý: 

 Nếu chẩn đoán dựa vào glucose huyết tương lúc đói và/hoặc nghiệm 
pháp dung nạp glucose bằng đường uống, thì phải làm hai lần vào hai ngày 
khác nhau. 

 Có những trường hợp được chẩn đoán là đái tháo đường nhưng lại có 
glucose huyết tương lúc đói bình thường. Trường hợp này phải ghi rõ chẩn 
đoán bằng phương pháp nào. Ví dụ “Đái tháo đường typ 2- Phương pháp tăng 
glucose máu bằng đường uống”. 
 1.2. Chẩn đoán tiền đái tháo đường (Prediabetes) 
- Rối loạn dung nạp glucose (IGT):  
Nếu glucose huyết tương ở thời điểm 2 giờ  sau nghiệm pháp dung nạp 

glucose máu bằng đường uống từ 7,8mmol/l (140mg/dl) đến 11,0 mmol/l 
(200mg/dl). 

- Rối loạn glucose máu lúc đói (IFG):  
nếu glucose huyết tương lúc đói (sau ăn 8 giờ) từ 5,6 mmol/l (100mg/dl) đến 

6,9 mmol/l (125mg/dl); và glucose huyết tương ở thời điểm 2 giờ của nghiệm pháp 
dung nạp glucose máu dưới7,8mmol/l (< 140 mg/dl). 

- Mức HbA1c từ 5,6% đến 6,4%. 
2. Phân loại tóm tắt (Phân loại đơn giản) 
2.1. Đái tháo đường typ 1 
“Là hậu quả của quá trình huỷ hoại các tế bào beta của đảo tuỵ. Do đó cần 

phải sử dụng insulin ngoại lai để duy trì chuyển hoá, ngăn ngừa tình trạng nhiễm 
toan ceton có thể gây hôn mê và tử vong”. 

2.2. Đái tháo đường typ 2 
2.3. Các thể đặc biệt khác 
- Khiếm khuyết chức năng tế bào beta, giảm hoạt tính của insulin do gen. 
- Bệnh lý của tuỵ ngoại tiết. 
- Do các bệnh nội tiết khác. 
- Nguyên nhân do thuốc hoặc hoá chất khác. 
- Nguyên nhân do nhiễm trùng 
- Các thể ít gặp, các bệnh nhiễm sắc thể... 
2.4. Đái tháo đường thai kỳ 
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3. Chẩn đoán sớm bệnh đái tháo đường typ 2 
3.1. Đối tượng có yếu tố nguy cơ để sàng lọc bệnh đái tháo đường typ 2 
- Tuổi trên 45. 
- BMI trên 23. 
- Huyết áp tâm thu ≥ 140 và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 85 mmHg. 
- Trong gia đình có người mắc bệnh đái tháo đường ở thế hệ cận kề (bố, mẹ, 

anh, chị em ruột, con ruột bị mắc bệnh đái tháo đường typ 2). 
- Tiền sử được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa, tiền đái tháo đường. 
- Phụ nữ có tiền sử thai sản đặc biệt (đái tháo đường thai kỳ, sinh con to-nặng 

trên 4000 gam, xảy thai tự nhiên nhiều lần, thai chết lưu…) 
- Người có rối loạn lipid máu; đặc biệt khi HDL-c dưới 0,9 mmol/l và 

Triglycrid trên 2,2 mmol/l. 
3.2. Các bước tiến hành chẩn đoán bệnh 
- Bước 1: Sàng lọc bằng câu hỏi, chọn ra các yếu tố nguy cơ. 
- Bước 2: Chẩn đoán xác định theo các tiêu chuẩn WHO, IDF-2012. 
Trình tự tiến hành: WHO-2011.  

 
  * Ghi chú:  

XN - Xét nghiệm,      ĐHLĐ - Đường huyết lúc đói,  
ĐHBK - Đường huyết bất kì,  
ĐH 2giờ - Đường huyết 2 giờ sau uống 75g glucose,  
NPDNGĐU- Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống,  
RLĐHLĐ - Rối loạn đường huyết lúc đói,  
RLDNG - Rối loạn dung nạp glucose,  ĐTĐ - Đái tháo đường. 
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* Xác định lại chẩn đoán nếu đường máu lúc đói ban đầu 5,6-6,9 mmol/l hoặc 
đường máu bất kỳ 5,6-11,0 mmol/l. Theo Hiệp hội đái tháo đường Mỹ, rối loạn 
đường huyết lúc đói khi glucose huyết lúc đói từ 5,6-6,9 mmol/L. 

* Nếu glucose huyết tương lúc đói dưới 7,0 mmol/l thì làm nghiệm pháp 
dung nạp glucose đường uống. Nếu đường huyết ≥ 7,0 mmol/l, chẩn đoán là đái 
tháo đường. 

* Người có chẩn đoán ĐTĐ hoặc RLĐHLĐ/ RLDNG mà không được xác 
định lại sẽ phải xét nghiệm lại sau 1 năm và căn cứ vào kết quả xét nghiệm sau 
1năm để xác định lần xét nghiệm tiếp theo. 

 
III. ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 

- Hướng dẫn điều trị này chỉ áp dụng cho những người mắc bệnh đái tháo 
đường typ 2 ở giai đoạn không có bệnh cấp tính – ví dụ nhồi máu cơ tim, nhiễm 
trùng cấp, hoặc phẫu thuật, hoặc ung thư… 

- Hướng dẫn này không áp dụng cho người dưới 18 tuổi, mắc bệnh ĐTĐ 
typ2. 

1. Nguyên tắc chung 
1.1. Mục đích 
- Duy trì lượng glucose máu khi đói, glucose máu sau ăn gần như mức độ 

sinh lý, đạt được mức HbA1c lý tưởng, nhằm giảm các biến chứng có liên quan, 
giảm tỷ lệ tử vong do đái tháo đường. 

- Giảm cân nặng (với người béo) hoặc không tăng cân (với người không béo). 
1.2. Nguyên tắc 
- Thuốc phải kết hợp với chế độ ăn và luyện tập. Đây là bộ ba điều trị bệnh 

đái tháo đường. 
- Phải phối hợp điều trị hạ glucose máu, điều chỉnh các rối loạn lipid, duy trì 

số đo huyết áp hợp lý, phòng, chống các rối loạn đông máu... 
- Khi cần phải dùng insulin (ví dụ trong các đợt cấp của bệnh mạn tính, bệnh 

nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim, ung thư, phẫu thuật...). 
2. Mục tiêu điều trị 

Chỉ số  Đơn vị  Tốt  Chấp nhận  Kém 

Glucose máu 
- Lúc đói 
- Sau ăn 

Mmol/l 
 

4,4 – 6,1 
4,4 – 7,8 

≤ 6,5 
7,8 ≤ 9,0 

> 7,0 
> 9,0 

HbA1c* % ≤ 7,0 > 7,0 đến ≤ 7,5 > 7,5 

Huyết áp mmHg ≤ 130/80** 
≤ 140/80 

130/80 - 140/90 > 140/90 

BMI kg/(m)2 18,5 - 23 18,5 – 23 ≥ 23 

Cholesterol toàn phần Mmol/l < 4,5 4,5 - ≤ 5,2 ≥ 5,3 

HDL-c Mmol/l > 1,1 ≥ 0,9 < 0,9 

Triglycerid Mmol/l 1,5 ≤ 2,3 > 2,3 

LDL-c Mmol/l < 1,7*** ≤ 2,0 ≥ 3,4 

Non-HDL Mmol/l 2,5 3,4 - 4,1 > 4,1 
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   - Mức HbA1c được điều chỉnh theo thực tế lâm sàng của từng đối tượng. Như 
vậy, sẽ có những người cần giữ HbA1c ở mức 6,5% (người bệnh trẻ, mới chẩn đoán 
đái tháo đường, chưa có biến chứng mạn tính, không có bệnh đi kèm); nhưng cũng 
có những đối tượng chỉ cần ở mức 7,5% (người bệnh lớn tuổi, bị bệnh đái tháo 
đường đã lâu, có biến chứng mạn tính, có nhiều bệnh đi kèm). 

- Hiện nay hầu hết các hiệp hội chuyên khoa đã thay đổi mức mục tiêu: Huyết 
áp <140/80 mmHg khi không có bệnh thận đái tháo đường và <130/80 mmHg cho 
người có bệnh thận đái tháo đường. 

- Người có tổn thương tim mạch, LDL-c nên dưới 1,7 mmol/ (dưới 70mg/dl). 
 
3. Lựa chọn thuốc và phương pháp điều trị 
3.1. Mục tiêu điều trị: phải nhanh chóng đưa lượng glucose máu về mức tốt 

nhất, đạtmục tiêu đưa HbA1c về dưới 7,0% trong vòng 3 tháng. Có thể xem xét 
dùng thuốc phối hợp sớm trong các trường hợp glucose huyết tăng cao, thí dụ: 

- Nếu HbA1c > 9,0% mà mức glucose huyết tương lúc đói > 13,0 mmol/l có 
thể  cân nhắc dùng hai loại thuốc viên hạ glucose máu phối hợp. 

- Nếu HbA1C > 9,0% mà mức glucose máu lúc đói > 15,0 mmol/l có thể xét 
chỉ định dùng ngay insulin. 

- Bên cạnh điều chỉnh glucose máu, phải đồng thời lưu ý cân bằng các thành 
phần lipid máu, các thông số về đông máu, duy trì số đo huyết áp theo mục tiêu… 

- Theo dõi, đánh giá tình trạng kiểm soát mức glucose trong máu bao gồm: 
glucose máu lúc đói, glucose máu sau ăn, và HbA1c – được đo từ 3 tháng/lần. Nếu 
glucose huyết ổn định tốt có thể đo HbA1c mỗi 6 tháng một lần. 

- Thầy thuốc phải nắm vững cách sử dụng các thuốc hạ glucose máu bằng 
đường uống, sử dụng insulin, cách phối hợp thuốc trong điều trị và những lưu ý đặc 
biệt về tình trạng người bệnh khi điều trị bệnh đái tháo đường. 

- Đối với các cơ sở y tế không thực hiện xét nghiệm HbA1c, có thể đánh giá 
theo mức glucose huyết tương trung bình (Xem phụ lục 3: Mối liên quan giữa 
glucosehuyết tương trung bình và HbA1c), hoặc theo dõi hiệu quả điều trị bằng 
glucose máu lúc đói, glucose máu 2 giờ sau ăn. 

 
3.2. Lựa chọn thuốc và phối hợp thuốc 
- Tham khảo hướng dẫn lựa chọn, phối hợp thuốc của IDF 2012 

    - Những điều cần lưu ý khi sử dụng phác đồ này: 
* Lựa chọn ban đầu: với chế độ đơn trị liệu, nên dùng Metformin với những 

người có chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index-BMI) trên 23,0 và/hoặc vòng eo lớn  
xem tiêu chuẩn IDF cho người châu Á, người có BMI dưới 23 nên chọn nhóm 
sulfonylurea. 

Lưu ý những quy định của Bộ Y tế Việt Nam về sử dụng nhóm thuốc  
Thiazolidinedione. 

Với những người có mức glucose máu cao (glucose lúc đói trên 13,0 mmol/l; 
HbA1c trên 9,0% phải theo hướng dẫn trên). 
Xem thêm phần phụ lục (phụ lục 1). 
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* Những điều chú ý khi lựa chọn thuốc: 
Phải tuân thủ các nguyên tắc về điều trị bệnh đái tháo đường typ 2. 
Trên cơ sở thực tế khi thăm khám lâm sàng của từng người bệnh mà quyết 

định phương pháp điều trị. Trường hợp bệnh mới được chẩn đoán, mức glucose 
máu thấp, chưa có biến chứng nên điều chỉnh bằng chế độ ăn, luyện tập, theo dõi sát 
trong 3 tháng; nếu không đạt mục tiêu điều trị phải xem xét sử dụng thuốc. 

3.3. Những nguyên tắc sử dụng insulin khi phối hợp insulin và thuốc hạ 
glucose máu bằng đường uống 

- Khoảng 1/3 số người bệnh đái tháo đường typ 2 buộc phải sử dụng insulin 
để duy trì lượng glucose máu ổn định. Tỷ lệ này ngày càng tăng do thời gian mắc 
bệnh ngày càng được kéo dài. Duy trì mức glucose máu gần mức độ sinh lý, đã 
được chứng minh là cách tốt nhất để phòng chống các bệnh về mạch máu, giảm tỷ 
lệ tử vong, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người ĐTĐ. 

- Cần giải thích cho người bệnh hiểu và yên tâm với phương pháp điều trị 
phối hợp với insulin, hướng dẫn người bệnh cách tự theo dõi khi dùng insulin. 

- Chọn ống tiêm (bơm tiêm-syringe) phù hợp với loại insulin sử dụng: thí dụ 
chai insulin U 100, 1ml chứa 100 đơn vị insulin (một chai 10ml chứa 1000 đơn vị 
insulin), khi lấy thuốc tiêm cho người bệnh, phải dùng ống tiêm insulin 1ml chia 
theo đơn vị, gồm 100 đơn vị (U 100). 

- Bút tiêm insulin, bao gồm ống chứa 300 đơn vị, vặn nút phía trên bút để 
điều chỉnh chọn số lượng đơn vị insulin tiêm cho bệnh nhân. 

3.3.1. Chỉ định sử dụng insulin: 
 Có thể chỉ định insulin ngay từ lần khám đầu tiên nếu HbA1C > 9,0% và 

glucose máu lúc đói trên 15,0 mmol/l (270 mg/dL). 
 Người bệnh đái tháo đường typ 2 đang mắc một bệnh cấp tính khác; ví dụ 

nhiễm trùng nặng, nhồi máu cơ tim, đột quỵ… 
 Người bệnh đái tháo đường suy thận có chống chỉ định dùng thuốc viên hạ 

glucose máu; người bệnh có tổn thương gan… 
 Người đái tháo đường mang thai hoặc đái tháo đường thai kỳ. 
 Người điều trị các thuốc hạ glucose máu bằng thuốc viên không hiệu quả; 

người bị dị ứng với các thuốc viên hạ glucose máu… 
Bắt đầu dùng insulin: Thường liều sulfonylurea được giảm đi 50% và chỉ 

uống vào buổi sáng. 
 Liều insulin thường bắt đầu với liều 0,1 đơn vị/kg cân nặng (0,1 UI/kg) loại 

NPH, tiêm dưới da trước lúc đi ngủ hoặc 
 Ngày hai mũi tiêm với insulin hỗn hợp (insulin premixed) tùy thuộc vào 

mức glucose huyết tương và/hoặc HbA1c. 
CHÚ Ý: liều insulin tính bằng đơn vị quốc tế (UI), không tính bằng ml 
3.3.2.Điều chỉnh liều insulin: 
- Khi tăng liều insulin tới 0,3U/kg mà vẫn không làm hạ được đường máu. 
- Điều chỉnh mức liều insulin cứ 3-4 ngày/lần hoặc 2 lần/ tuần. 
 
3.4. Điều trị các bệnh phối hợp, các biến chứng nếu có;  
3.5. Bổ sung vitamin và khoáng chất. 
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V. TIỂN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 
1. Tiến triển 
Đái tháo đường typ 2 là một bệnh tiến triển tịnh tiến. Những biến chứng của 

bệnh luôn phát triển theo thời gian mắc bệnh. 
2. Biến chứng 
2.1. Biến chứng cấp tính 
- Hôn mê nhiễm toan ceton: 
- Hạ glucose máu 
- Hôn mê tăng glucose máu không nhiễm toan ceton 
- Hôn mê nhiễm toan lactic 
-Các bệnh nhiễm trùng cấp tính. 
2.2. Biến chứng mạn tính 
Thường được chia ra bệnh mạch máu lớn và mạch máu nhỏ hoặc theo cơ 

quan bị tổn thương : 
- Bệnh mạch máu lớn: Xơ vữa mạch vành tim gây nhồi máu cơ tim, hội 

chứng mạch vành cấp, xơ vữa mạch não gây đột quỵ, xơ vữa động mạch ngoại vi 
gây tắc mạch. 

- Bệnh mạch máu nhỏ: Bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh thận đái tháo 
đường, bệnh thần kinh đái tháo đường (Bệnh lý thần kinh cảm giác - vận động, thần 
kinh tự động) 

Phối hợp bệnh lý thần kinh và mạch máu: Loét bàn chân đái tháo đường. 
 

VI. PHÒNG BỆNH 
Nội dung phòng bệnh đái tháo đường bao gồm: phòng để không bị bệnh khi 

người ta có nguy cơ mắc bệnh, phòng để bệnh không tiến triển nhanh và phòng để 
giảm thiểu tối đa các biến chứng của bệnh nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
người bệnh. Ý nghĩa của việc phòng bệnh trong đái tháo đường không kém phần 
quan trọng so với việc điều trị bệnh vì nó cũng là một phần của điều trị. 

- Phòng bệnh cấp 1: Sàng lọc để tìm ra nhóm người có nguy cơ mắc bệnh 
cao; can thiệp tích cực nhằm làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trong cộng 
đồng. 

- Phòng bệnh cấp 2: với người đã bị mắc bệnh đái tháo đường; nhằm làm 
chậm xảy ra các biến chứng; làm giảm giảm mức độ nặng của biến chứng. Nâng 
cao chất lượng cuộc sống./. 
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PHỤ LỤC 1:        THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 
 
I. CÁC THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU BẰNG ĐƯỜNG UỐNG 

1. Metformin (Dimethylbiguanide) 
      Là thuốc được sử dụng rộng rãi ở tất cả các quốc gia. Trước đây 30 năm là 
thuốc điều trị chính của đái tháo đường typ 2. 
    Các loại viên Metformin 500mg, 850mg, 1000 mg. Hiện nay Phenformin 
không còn lưu hành trên thị trường. 

Liều khởi đầu viên 500 hoặc 850mg: 500 hoặc 850 mg (1 viên/ngày), thường 
uống vào buổi chiều, trước hoặc sau ăn. 

Hiện nay liều tối đa khuyến cáo là 2000mg/ngày hoặc 850mg x 3 lần/ngày. 
Tăng liều hơn nữa không tăng thêm hiệu quả nhưng sẽ tăng tác dụng phụ. 

Metformin tác động chủ yếu là ức chế sản xuất glucose từ gan nhưng cũng 
làm tăng tính nhạy của insulin ở mô đích ngoại vi. Tác động hạ glucose trong 
khoảng 2-4mmol/l và có thể giảm HbA1c đến 2%. Vì nó không kích thích tuỵ chế 
tiết insulin nên không gây hạ glucose máu khi sử dụng đơn độc. 

Metformin còn là thuốc được khuyến cáo lựa chọn dùng điều trị người đái 
tháo đường thừa cân, béo phì, để duy trì hoặc làm giảm cân nặng, thuốc còn có tác 
động có lợi đến giảm lipid máu. 

Metformin có thể gây ra tác dụng không mong muốn ở đường tiêu hoá, nên 
dùng cùng bữa ăn và bắt đầu bằng liều thấp (500 mg/ngày). 

* Chống chỉ định của metformin là suy tim nặng, bệnh gan (kể cả nghiện 
rượu), bệnh thận (creatinin máu > 160 mol/l), người có tiền sử nhiễm toan lactic, 
do làm tăng nguy cơ nhiễm acid lactic. Metformin cũng chống chỉ định ở những 
trường hợp có thiếu oxy mô cấp như người đang có nhồi máu cơ tim, choáng nhiễm 
trùng ... 

2. Sulfonylurea 
Sulfonylurea kích thích tuỵ tiết insulin. Tác động làm giảm glucose trung 

bình là 50 – 60 mg/dl, giảm HbA1c tới 2%. Sulfonylurea được dùng thận trọng với 
người già, người bị bệnh thận (creatinine máu > 200 mol/L) hoặc rối loạn chức 
năng gan khi đó liều thuốc cần được giảm đi. Sulfonylurea không được sử dụng để 
điều trị tăng glucose máu ở người bệnh đái tháo đường typ 1, nhiễm toan ceton, 
người bệnh có thai, và một số tình trạng đặc biệt khác như nhiễm trùng, phẫu 
thuật... 

- Thế hệ 1: thuốc thuộc nhóm này gồm Tolbutamide, Chlorpropamide, viên 
500mg - nhóm này hiện ít được sử dụng do nhiều tác dụng phụ. 

- Thế hệ 2: các thuốc thuộc nhóm này gồm Glibenclamid (Hemidaonil 
2,5mg; Daonil 5mg; Glibenhexal 3,5mg;…); Gliclazid (Diamicron 80mg; 
Diamicron MR30mg; Diamicron MR60 mg, Predian 80mg;…); Glipizid (minidiab), 
Glyburid;…  Thuốc thuộc thế hệ này có tác dụng hạ glucose máu tốt, ít tác dụng 
phụ hơn thuốc thế hệ 1. Nhóm Gliclazid các tác dụng đặc hiệu lên kênh KATP làm 
phục hồi đỉnh tiết sớm của insulin gần giống sự bài tiết insulin sinh lý nên ít gây hạ 
glucose máu hơn các thuốc sulfonylurea khác. Gliclazid (Diamicron 30mg MR) 
dùng một lần trong ngày. 
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- Nhóm Glimepirid (Amaryl viên 1mg, 2mg và 4mg). Tác dụng hạ glucose 
máu tốt, ngoài tác dụng kích thích tế bào beta của tuỵ bài tiết insulin gần giống với 
bài tiết insulin sinh lý (tác dụng đặc hiệu lên kênh KATP làm phục hồi đỉnh tiết sớm 
của insulin), còn có tác dụng làm tăng nhạy cảm của mô ngoại vi với insulin. Thuốc 
có ít tác dụng phụ và ít gây tăng cân ở người bệnh đái tháo đường thừa cân. Chỉ 
uống một lần trong ngày nên thuận tiện cho người sử dụng. 

Liều thông thường của nhóm Sulfonylurea: 
- Glipizid từ 2,5 mg đến 20,0mg/ ngày. 
- Gliclazid từ 40 – 320mg/ngày. 
- Gliclazid MR từ 30 – 120 mg/ngày. 
- Glimepirid từ 1,0 – 6,0 mg/ngày- cá biệt tới 8,0 mg/ngày. 
- Glibenclamid từ 1,25 – 15,0 mg/ ngày. 
Các thuốc sulfonylurea được sử dụng rộng rãi dưới dạng đơn trị liệu hoặc 

phối hợp với các thuốc nhóm Biguanid,Glitazon,thuốc ức chế men 
Alphaglucosidase, ứcchế men DPP-4, insulin. 

3. Thuốc ức chế enzym Alpha- glucosidase 
Enzym Alpha-glucosidase có tác dụng phá vỡ đường đôi (disaccharide) thành 

đường đơn (monosaccharide). Thuốc ức chế Alpha-glucosidase, vì thế có tác dụng 
làm chậm hấp thu monosaccharide, do vậy hạ thấp lượng glucose máu sau bữa ăn. 
Những thuốc nhóm này gồm: 

- Acarbose: Glucobay (50mg và 100mg). Tác dụng không mong muốn: đầy 
bụng, ỉa chảy… 

Liều thuốc có thể tăng từ 25mg đến 50mg hoặc 100mg/mỗi bữa ăn. 
- Nhóm Voglibose: thuốc này hiện không có tại Việt Nam 
Chú ý khi sử dụng thuốc: 
 Thuốc cần sử dụng phối hợp với một loại hạ glucose máu khác. 
 Thuốc uống ngay trong khi ăn, tốt nhất là ngay sau miếng cơm đầu tiên.  
Trong bữa ăn phải có carbohydrat để thuốc tác dụng. 
4. Metiglinide/Repaglinide  
Thuốc kích thích bài tiết insulin sau ăn (khi có tăng glucose trong máu) 
Về lý thuyết nhóm này không thuộc nhóm sulfonylurea; nhưng nó có khả 

năng kích thích tế bào beta tuyến tuỵ tiết insulin- nhờ có chứa nhóm benzamido. 
Về cách sử dụng có thể dùng như một đơn trị liệu hoặc kết hợp với 

Metformin, với insulin. Người ta cũng đã có những số liệu chứng minh việc kết hợp 
Repaglinid với NPH trước khi đi ngủ đạt kết quả tốt trong điều trị hạ glucose máu ở 
người đái tháo đường typ 2. 

Liều dùng: Hiện có hai thuốc trong nhóm này: 
- Repaglinid liều từ 0,5 đến 4 mg/bữa ăn. Liều tối đa 16 mg/ngày. 

  - Nateglinid liều từ 60 đến 180 mg/bữa ăn. Liều tối đa 540,0 mg/ngày. 
5. Thiazolidinedion (Glitazone) 
Thuốc làm tăng nhạy cảm của cơ và tổ chức mỡ với insulin bằng cách hoạt 

hoá PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor ) vì vậy làm tăng thu nạp 
glucose từ máu. Thuốc làm tăng nhạy cảm của insulin ở cơ vân, mô mỡ đồng thời 
ngăn cản quá trình sản xuất glucose từ gan 
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Thuốc hiện có: Pioglitazon, có thể dùng đơn độc hoặc kết hợp với các thuốc 
uống khác hoặc insulin. Tác dụng phụ bao gồm tăng cân, giữ nước và mất xương, 
tăng nguy cơ suy tim. Nên lưu ý kiểm tra chức năng gan. Trước kia có khuyến cáo 
khi dùng troglitazon cần xét nghiệm chức năng gan 2 tháng một lần, hiện nay thuốc 
này đã bị cấm lưu hành. 

Liều dùng: 
- Pioglitazon liều từ 15 đến 45 mg/ngày. 
Chống chỉ định của nhóm thuốc này: người có triệu chứng hoặc dấu hiệu suy 

tim, tổn thương gan. Nhiều chuyên gia, nhiều quốc gia cũng khuyến cáo không nên 
phối hợp nhóm thuốc glitazon với insulin. 

Hiện nay tại một số nước trên thế giới không khuyến cáo sử dụng nhóm 
glitazone do tăng nguy cơ biến cố tim mạch (rosiglitazon), hoặc ung thư nhất là ung 
thư bàng quang (pioglitazon). 

6. Gliptin 
Gliptin là nhóm thuốc ức chế enzym DPP-4 (Dipeptidylpeptidase-4) để làm 

tăng nồng độ GLP1 nội sinh, GLP1 có tác dụng kích thích bài tiết insulin, và ức chế 
sự tiết glucagon khi có tăng glucose máu sau khi ăn. 

Các thuốc ức chế enzym DPP-4 hiện đã có tại Việt Nam như sau: 
 Sitagliptin liều 50-100 mg/ngày 
 Vildagliptin liều 2×50 mg/ngày. 
 Saxagliptin–liều 2,5 – 5 mg/ ngày 
 Linagliptin- liều 5 mg/ngày 
 

II. PHỐI HỢP CÁC THUỐC VIÊN HẠ GLUCOSE MÁU 
Các thuốc phối hợp hiện tại trên thị trường Việt Nam. 
Viên Thành phần Nồng độ (mg) 
Glucovanc Metformin + Glibenclamid 500:2,5; 500:5,0 
CoAmaryl Metformin+ Glimepirid 500:2,0; 
Galvusmet Metformin + Vildagliptin 500:50; 850:50; 1000:50 
Janumet Metformin + Sitagliptin 500:50; 850:50; 1000: 50; 
Komboglyze Metformin+ Saxagliptin 500: 5 
* Chú ý: Người ta thường dựa vào tác dụng của thuốc để phân chia liều lượng  

và loại thuốc, sao cho đạt được tác dụng tối đa. Không dùng phối hợp hai loại biệt 
dược của cùng một nhóm thuốc. 
III. INSULIN 

1. Cơ sở sử dụng insulin 
Người bệnh đái tháo đường typ 1 phụ thuộc vào insulin ngoại sinh để tồn tại. 
Ngược lại, người bệnh đái tháo đường typ 2 không phải phụ thuộc vào insulin 

ngoại sinh để tồn tại. Nhưng sau một thời gian mắc bệnh, nếu không ổn định tốt 
glucose máu, nhiều người bệnh đái tháo đường typ 2 giảm sút khả năng sản xuất 
insulin, đòi hỏi phải bổ sung insulin ngoại sinh để kiểm soát glucose máu một cách 
đầy đủ. 

 Sử dụng insulin để đạt được hiệu quả kiểm soát chuyển hoá glucose tốt nhất 
đòi hỏi sự hiểu biết về khoảng thời gian tác dụng của các loại insulin khác nhau. 
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2. Quy trình tiêm 
Insulin nên được tiêm vào tổ chức dưới da. Người bệnh có thể tự tiêm bằng 

cách kéo nhẹ da gấp lên và tiêm ở góc 90 độ. Những người gầy hoặc trẻ em có thể 
dùng kim ngắn hoặc có thể véo da lên và tiêm góc 45 độ để tránh tiêm vào cơ, đặc 
biệt ở vùng đùi. 

Đặc biệt khi dùng bút tiêm insulin, kim nên lưu lại trong da 5 giây sau khi đã 
ấn toàn bộ pít tông để đảm bảo cung cấp đủ toàn bộ liều insulin. 

Tiêm insulin vào tổ chức dưới da bụng thường được dùng, nhưng cũng có thể 
tiêm vào mông, đùi hoặc cánh tay. Quay vòng vị trí tiêm là cần thiết để ngừa phì đại 
hoặc teo tổ chức mỡ dưới da tại nơi tiêm. 

3. Bảo quản insulin 
Lọ insulin nên để ở tủ lạnh, nhưng không để trong ngăn đá, tránh để insulin 

tiếp xúc với ánh nắng. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp và lắc nhiều có thể làm hỏng 
insulin. Insulin đang sử dụng có thể giữ ở nhiệt độ phòng để hạn chế gây kích thích 
tại vị trí tiêm. 
PHỤ LỤC 2:         

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN THỪA CÂN, BÉO PHÌ 
DỰA VÀO BMI VÀ SỐ ĐO VÒNG EO ÁP DỤNG 

CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CHÂU Á - IDF, 2005 

 
PHỤ LỤC 3:  
LIÊN QUAN GIỮA GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG TRUNG BÌNH VÀ HBA1C 
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CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT  
TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 
I. ĐẠI CƯƠNG 
 Biến chứng hạ đường huyết có thể xuất hiện khi bệnh nhân đái tháo đương 
điều trị bằng Isulin hoặc sulfonylurea. Đây là một trong những nguyên nhân gây 
cản trở kiểm soát đường máu trên bệnh nhân đái tháo đường. 

1. Những điểm chính cần chú ý 
- Các dấu hiệu và triệu chứng kích thích thần kinh thường xuất hiện sớm và 

phổ biến 
- Khi hạ đường máu nặng và kéo dài, các biểu hiện tổn thương thần kinh do 

thiếu glucose não (neuroglycopenia) có thể xuất hiện 
- Luôn luôn kiểm tra đường máu mao mạch mỗi khi xuất hiện có rối loạn ý 

thức hoặc trong các bệnh cảnh cấp tính nặng 
- Thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu theo các bước ABC khi có biểu 

hiện lâm sàng nặng của hạ đường máu. Bổ xung glucose vẫn là biện pháp điều trị 
cấp cứu cơ bản trong tất cả các giai đoạn hạ đường máu 

2. Nguyên nhân 
+ Bệnh nhân đái tháo đường đang được điều trị bằng insulin ngoại sinh hoặc 

các thuốc kích thích bài tiết insulin nội sinh 
+ Sự thay đổi các sinh hoạt hàng ngày ở bệnh nhân đái tháo đường như chế 

độ ăn, luyện tập hoặc thay đổi liều insulin có thể gây hạ đường máu. 
+ Tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố khác có thể gây hạ đường máu ở cả bệnh 

nhân đái tháo đường và không đái tháo đường như nhiễm khuẩn, rối loạn nội tiết, 
thuốc/rượu, các khối u, hoặc suy dinh dưỡng… 

3. Xét nghiệm thăm dò chức năng 
- Nồng độ glucose máu thấp < 2,8 mmol/L (50 mg/dL), khi nồng độ glucose 

máu thấp < 1,7 mmol/L (30 mg/dL) thì được gọi là hạ đường máu nặng.  
- Xét nghiệm đường máu mao mạch là một biện pháp sàng lọc nhanh để xác 

đinh nồng độ glucose máu. Tuy nhiên, hầu hết các loại máy đo đường máu mao 
mạch thường không thể phát hiện được các nồng độ glucose máu < 2,2 mmol/L (40 
mg/dL) cho nên vẫn cần phải lấy mẫu máu tĩnh mạch làm xét nghiệm định lượng 
nồng độ glucose máu 
II. CHẨN ĐOÁN 

Bệnh nhân đái tháo đường được điều trị bằng insulin hoặc các thuốc kích 
thích bài tiết insulin, các tác động bảo vệ nhằm dự phòng hạ đường máu sẽ bắt đầu 
khi cơ chế tự theo dõi phát hiện nồng độ glucose máu < 3,9 mmol/L (70 mg/dL). Do 
đó khả năng có hạ đường máu là rất cao ở những bệnh nhân này. 
1. Chẩn đoán xác định 

- Dựa vào tam chứng Whipple 
+ Hạ đường máu ở bệnh nhân có đái tháo đường: 
+ Có thể có các triệu chứng lâm sàng của hạ đường máu: triệu chứng 

kích thích thần kinh và/hoặc thiếu glucose não 
+ Nồng độ glucose máu thấp < 2,8 mmol/L (50 mg/dL) 
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2. Chẩn đoán phân biệt hạ đường máu ở bệnh nhân không có đái tháo đường: 
- Phải có đủ ba tiêu chuẩn chẩn đoán hạ đường máu đã được chứng minh 

trong nghiên cứu Whipple 
+ Có triệu chứng lâm sàng của hạ đường máu: kích thích thần kinh, thiếu 

glucose não 
+ Nồng độ glucose máu thấp < 2,8 mmol/L (50 mg/dL) tại thời điểm triệu 

chứng lâm sàng của hạ đường máu xuất hiện 
+ Các triệu chứng lâm sàng của hạ Gmáu cải thiện sau khi bồi phụ glucose 

III. ĐIỀU TRỊ 
1. Dừng ngay các thuốc hạ đường huyết dạng uống hoặc tiêm. 
2. Thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu theo các bước ABC 
3. Các biện pháp điều trị cấp cứu đặc hiệu 
3.1. Truyền glucose tĩnh mạch 

+ Nếu đã có đường truyền tĩnh mạch, tiêm 50 ml dung dịch glucose 50% 
(chứa đựng xấp xỉ 25g glucose, có thể giải quyết được hầu hết các giai đoạn hạ 
đường máu). 

+ Theo dõi tình trạng ý thức bệnh nhân và kiểm tra lại đường máu mao mạch 
15 – 30 phút sau tiêm glucose 50%. 

+ Nhắc lại các liều dung dịch glucose 50% hoặc truyền tĩnh mạch dung dịch 
glucose 5 – 10% có thể cần thiết để duy trì nồng độ glucose máu phù hợp. Nếu các 
bất thường vẫn còn tồn tại trên 30 phút sau khi truyền glucose và hạ đường máu 
không trở lại (không còn hạ đường máu) thì phải tìm kiếm các nguyên nhân khác 
bằng chụp CT sọ não và các xét nghiệm phù hợp 
3.2. Ăn uống đường miệng 

+ Ngay khi bệnh nhân tỉnh lại (hoặc bệnh nhân còn tỉnh), nước hoa quả (VD: 
nước táo,nước nho; 300 ml chứa khoảng 15g glucose) là sự lựa chọn tốt để duy trì 
nồng độ glucose máu, hoặc một bữa ăn nhẹ là phù hợp 
3.3. Glucagon 

+ Nếu chưa có đường truyền tĩnh mạch, có thể tiêm bắp 1mg glucagon.  
Thời gian đáp ứng vào khoảng 10 – 15 phút.  

IV. THEO DÕI 
- Chú ý thời gian tác dụng của insulin hoặc các thuốc uống hạ đường máu mà 

bệnh nhân đã sử dụng. 
- Kiểm tra đường máu mao mạch mỗi giờ cho tới khi nồng độ glucose máu 

ổn định. Những bệnh nhân dùng insulin tác dụng chậm có thời gian tác dụng đỉnh 
như lente hoặc ultralente, hoặc bệnh nhân uống thuốc sulfonylurea thì cần phải 
được theo dõi trong bệnh viện 
Tài liệu tham khảo 
1. John B. Buse, “Diabetic ketoacidosis, hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma, 
and hypoglycemia”, Principles of critical care, 3rd Edition, Copyright @ 2005 Mcgraw-
Hill companies, pp 1209-1217 
2. John F. Service, “Diagnostic approach to hypoglycemia in adults”, Uptodate.com 
(version 17.3: August 2009) 
3. John F. Service, “Overview of hypoglycemia in adults”, Uptodate.com (version 17.3: 
September 2009) 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN- PHỤ KHOA 
 

NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO 

Nhiễm khuẩn âm đạo là một hội chứng do rối loạn phổ vi trùng âm đạo: giảm 

sút nồng độ Lactobacilli và gia tăng vi khuẩn yếm khí. 

Nhiễm khuẩn âm đạo do Gardnerella làm tăng nguy cơ viêm vùng chậu, mỏm 

âm đạo sau cắt tử cung. Nếu có thai sẽ dễ bị vỡ ối non, nhiễm trùng ối, sinh non, 

viêm nội mạc tử cung sau sinh và sau mổ lấy thai. 

I. NGUYÊN NHÂN 

Thường do vi khuẩn kỵ khí, đặc biệt là Gardnerella vaginalis. 

II. CHẨN ĐOÁN 

Có 2 trong 3 tiêu chuẩn sau 

- Lâm sàng: huyết trắng nhiều, màu trắng xám, rất hôi, nhất là sau giao hợp. 

- Cận lâm sàng 

+ Whiff test (+): Nhỏ KOH 10% sẽ có mùi hôi như cá ươn. 

+ Phết âm đạo: nhiều “Clue cell” , nhuộm gram có nhiều Cocobacille nhỏ 

(Clue cell có > 20% trong quang trường). 

III. ĐIỀU TRỊ 

Dùng đường uống hay đặt âm đạo 

- Metronidazole 500mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống trong bữa ăn), hoặc 

- Metronidazole gel 5g/ngày trong 5 ngày, hoặc 

- Qindamycin 300mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống), hoặc 

- Qindamycin 100mg x 1 lần/ngày x 3 ngày (đặt âm đạo). 

Chú ý: - Metronidazole không dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ 
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PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ THAI LƯU ĐẾN HẾT 12 TUẦN 
 
I. ĐỊNH NGHĨA 

Thai chết lưu là thai đã chết trong tử cung mà không được tống xuất ra ngoài 
ngay. 
II. CHẨN ĐOÁN 

1. Bệnh sử 
Xác định ngày kinh chót. Tình trạng ra huyết âm đạo, đau bụng. 

  Tiền sử sản phụ khoa: 
  Số con đã có - tuổi con nhỏ nhất.   

Tiền sử thai lưu. Số lần đi hút thai. 
  Tiền căn mổ lấy thai, bóc nhân xơ tử cung. 

Tiền căn bệnh nội ngoại khoa: Bệnh lý tim mạch, cường giáp.v.v… 
 
2. Khám 

  Xác định tư thế tử cung, tuổi thai. 
  Đánh giá tình trạng ra huyết âm đạo. 
  Đánh giá các bệnh lý ở đường sinh dục đi kèm nếu có: viêm nhiễm, u xơ tử 
cung, u nang buồng trứng. 

 
3. Xét nghiệm 

  Siêu âm:  Xác định tình trạng thai lưu, tuổi thai vào thời điểm lưu. 
  XN máu:  Đông máu toàn bộ, phân tích tế bào máu, nhóm máu,  

Rh (khi đủ điều kiện). 
III. LƯU Ý 
  Lấy mốc tuổi thai dựa vào ngày kinh chót 
  Tuổi thai vào thời điểm siêu âm, chỉ gợi ý tuổi thai vào thời điểm lưu, nhằm 
tiên lượng nguy cơ rối loạn đông máu. 
  Thai lưu tồn tại trong tử cung trên 6 tuần có thể sẽ xảy ra rối loạn đông máu. 
  Nhập viện những trường hợp: 
  - Xét nghiệm đông máu toàn bộ bất thường. 
  - Có bệnh lý nội khoa cần thực hiện thủ thuật tại nơi có điều kiện hồi sức cấp 
cứu. 
  - Các trường hợp thai lưu có nguy cơ tai biến cao. 
IV. XỬ TRÍ 

1. Tư vấn 
Nếu khách hàng có Rh (-): tư vấn theo phác đồ xử trí thai phụ Rh (-). 

  Tư vấn thủ thuật hút thai (bao gồm các bước thủ thuật, tai biến có thể xảy ra). 
  Các dấu hiệu bất thường cần khám ngay. 
  Tư vấn các biện pháp tránh thai sau hút thai. 
  Tư vấn về khả năng sinh sản sau thủ thuật. 
  Nên có thai lại ít nhất sau 3 tháng hút thai lưu và kiểm tra sức khỏe trước khi 
có ý định mang thai trở lại. 
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2. Quy trình kỹ thuật 

2.1. Phương pháp giảm đau - vô cảm 

Uống thuốc giảm đau Ibuprofen 400mg hoặc Paracetamol 1g trước khi làm 

thủ thuật 30 phút đối với những trường hợp vô cảm bằng tê cạnh cổ TC. 

2.2. Thực hiện thủ thuật 

  Sát trùng âm hộ (kềm I). 

  Sát trùng CTC, âm đạo (Kềm II). 

  Gây tê mép trước CTC (Vị trí 12g với 1ml Lidocain 1%). 

  Kẹp CTC bằng kềm Pozzi. 

  Gây tê cạnh CTC với 4ml Lidocain 1% ở vị trí 4g và 7g hay 5g và 8g. 

  Nong CTC bằng ống hút nhựa (nếu trường hợp khó có thể sử dụng bộ nong 

bằng kim loại Hégar hay Pratt). 

  Chọn ống hút thích hợp với tuổi thai. 

  Hút thai (bằng máy hay bằng tay), đánh giá hút sạch buồng tử cung. 

  Mở kềm Pozzi, lau sạch CTC và âm đạo. 

  Kiểm tra mô và tổ chức sau hút thai, gửi giải phẫu bệnh mô nhau. 

 

3. Theo dõi sau thủ thuật 

Theo dõi sinh hiệu, huyết âm đạo, đau bụng dưới. 

  Hướng dẫn sử dụng toa thuốc sau thủ thuật. 

  Hướng dẫn cách chăm sóc sau thủ thuật. 

  Hẹn ngày tái khám và các dấu hiệu bất thường cần tái khám ngay, lấy kết quả 

giải phẫu bệnh. 

  Hướng dẫn ngừa thai tránh mang thai ngoài ý muốn 
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NGUYÊN NHÂN, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RONG KINH RONG HUYẾT 
 
I. ĐỊNH NGHĨA KINH NGHUYỆT 

- Là xuất huyết âm đạo có chu kỳ, do lớp màng nội mạc tử cung tróc ra sau 

khi chịu tác dụng của nội tiết, xảy ra sau rụng trứng, có đặc điểm về thời gian, 

khoảng cách, lượng máu và triệu chứng đi kèm hầu như cố định với mỗi cá nhân. 

- Đặc điểm kinh nguyệt bình thường tóm tắt trong bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Đặc điểm kinh nguyệt 

 Bình thường Bất thường 

Số ngày 3-7 ngày < 3 hay > 7 ngày 

Số lượng 30 - 80 ml > 80 ml 

Khoảng cách 24-32 ngày < 24 hay > 32 ngày 

 

Phân loại Khoảng cách Số ngày kinh Số lượng 

Rong kinh Đều Kéo dài Nhiều, trung bình hoặc ít 

Rong huyết Không đều Kéo dài Trung bình hoặc ít 

Rong kinh- Rong huyết Không đều Kéo dài Nhiều 

II. NGUYÊN NHÂN 

Rong kinh rong huyết có thể do nguyên nhân thực thể hay nguyên nhân chức 

năng. 

1. Nguyên nhân thực thể 

- Cơ quan sinh dục. 

- Bệnh toàn thân: bệnh lý huyết học, bệnh lý nội tiết, suy gan, suy thận. 

- Dùng thuốc. 

- Suy dinh dưỡng, béo phì. 

 

2. Nguyên nhân chức năng 

- Không rụng trứng (80-90%) 

+ Quanh có kinh lần đầu: trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng chưa 

trưởng thành. 

+ Quanh mãn kinh: các nang trứng không đáp ứng. 

- Có rụng trứng (10-20%). 

Trên lâm sàng, tùy theo tuổi có các nguyên nhân thường gặp sau. 
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Bảng 2. Các nguyên nhân XHTCBT thường gặp theo tuôi. 

Tuổi Nguyên nhân thường gặp Tỉ lệ 

Trước dậy thì Dậy thì sớm Bướu Hiếm 

Dậy thì Nguyên nhân chức năng > 50% 

 Rối loạn đông máu 20% 

 U bướu, viêm, biến chứng mang thai Hiếm 

Sinh đẻ Biến chứng mang thai +++ 

 Nguyên nhân chức năng ++ 

 U xơ tử cung + 

 Viêm sinh dục, polype kênh tử cung, u ác Hiếm 

 Chấn thương Hiếm 

 Rối loạn tuyến giáp Hiếm 

Quanh mãn 

kinh 
Nguyên nhân chức năng 40% 

 Ung thư cổ tử cung 4-5% 

 Ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng - 

 Viêm sinh dục Hiếm 

 Biến chứng mang thai - 

 Rối loạn tuyến giáp - 

Mãn kinh Viêm teo nội mạc tử cung/ âm đạo 30% 

 Dùng nội tiết estrogen 30% 

 Ung thư nội mạc tử cung 15% 

 Polype cổ tử cung, nội mạc tử cung 10% 

 Tăng sinh nội mạc tử cung 5% 

 
Khác (ung thư cổ tử cung, sarcoma tử cung, chấn 

thương) 
10% 
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SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM SINH DỤC DO HERPES 
I. NGUYÊN NHÂN 

- Herpes simplex virus (HSV) týp 2, đôi khi có kèm týp 1. 
- HSV có ái lực với tổ chức da niêm sinh dục, chui vào hạch bạch huyết vùng 

chậu, ẩn nấp trong đó và gây tác dụng lâu dài. Thời gian ủ bệnh: 3-7 ngày. 
II. CHẨN ĐOÁN 

Dựa vào triệu chứng lâm sàng là chính, XN CLS ít thực hiện. Nếu cần hội 
chẩn thêm chuyên khoa. 

1. Lâm sàng 
+ Sốt, đau cơ. 
+ Nhiễm HSV lần đầu tiên có thể có tổn thương tại chỗ và toàn thân (vùng 

sinh dục, hậu môn). 
+ Sang thương là những bóng nước, nổi lên từng mảng, sau đó vỡ ra thành 

một vết loét rộng, nông, đau, bỏng rát, kéo dài 2-3 tuần. 
+ Khí hư đục như mủ. 
+ Hạch bẹn (+), một hoặc hai bên, đau. 
+ Những đợt tái phát: giống tổn thương ban đầu nhưng ngắn hơn, ít triệu 

chứng toàn thân, thường xuất hiện sau tình trạng stress. 
2. Cận lâm sàng (nếu có điều kiện) 
+ Cấy virus. 
+ Thể vùi trong tế bào (phết tế bào). 
+ Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang (mẫu ở đáy vết loét). 
+ Phản ứng huyết thanh: tăng gấp 4 lần (2-3 tuần). 

III. ĐIỀU TRỊ 
1.Tùy theo giai đoạn bệnh 
+ Giai đoạn cấp, dùng một trong các thuốc sau đây 

Acyclovir (Zovirax) 400mg uống 3 lần/ngày x 7-10 ngày. 
Acyclovir 200mg uống 5 lần/ngày x 7-10 ngày. 
Famcyclovir 250mg uống 3 lần/ngày x 7-10 ngày. 
Valacyclovir 1g uống 2 lần/ngày x 7-10 ngày. 

+ Giai đoạn tái phát, dùng một trong các thuốc sau đây 
Acyclovir (Zovirax) 400mg uống 3 lần/ngày x 5 ngày. 
Acyclovir 800mg uống 2 lần/ngày x 5 ngày. 
Acyclovir 800mg uống 3 lần/ngày x 2 ngày. 
Famciclovir 125mg uống 2 lần/ngày x 5 ngày. 
Famciclovir 1000mg uống 2 lần/ngày x 1 ngày. 
Famciclovir 500mg uống 2 lần/ngày x 1 ngày. 
Famciclovir 500mg uống 1 lần, sau đó uống 250mg 2 lần/ngàyx2 ngày. 
Valacyclovir 500mg uống 2 lần/ngày x 3ngày. 
Valacyclovir 1g uống 1 lần/ngày x 5 ngày. 

2. Thuốc bôi. 
3. Kháng sinh nếu bội nhiễm. 
4. Giảm đau, vệ sinh tại chỗ. 
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IV. THEO DÕI 
- Tái khám khi có gì lạ. 
- Khám phụ khoa định kỳ. 
• Lưu ý 
- Các thuốc điều trị Herpes hiện nay không có khả năng diệt virns mà chỉ làm 

giảm triệu chứng bệnh và giảm thời gian bị bệnh. 
- Người bệnh có nguy cơ nhiễm HIV rất cao và nguy cơ lây nhiễm cao cho 

thai nhi (đặc biệt trong giai đoạn chuyển dạ). 
- Khả năng lây cho bạn tình là rất cao trong suốt cuộc đời nên tư vấn phòng 

lây nhiễm (an toàn tình dục, sử dụng bao cao su đúng cách và thường xuyên) là rất 
quan trọng. 

- Không điều trị trong 3 tháng đầu thai kỳ. 
- Khi thai đủ trưởng thành nên mổ lấy thai, không nên để s inh đường âm đạo 

nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm cho con 
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DỌA VỠ TỬ CUNG 

1. Triệu chứng: 

- Sản phụ đau nhiều do cơn co tử cung mau, mạnh. 

- Vòng Bandl (chỗ thắt thành vòng giữa đoạn dưới và thân tử cung) lên cao. 

- Tử cung co thắt hình quả bầu nậm. 

- Thai suy: tim thai nhanh, hoặc chậm, hoặc không đều. 

- Thăm âm đạo: ngôi bất thường, ngôi thai cao hoặc chưa lọt. 

2. Xử trí: 

1.2.1. Tuyến xã: 

- Thông tiểu. 

- Truyền dịch: Natri clorua 0,9%, hoặc Ringer lactat. 

- Thuốc giảm co tử cung: Nifedipin 10mg x 1 viên, ngậm dưới lưỡi. 

- Thuốc giảm đau: Morphin 10mg x 1 ống, tiêm bắp. 

- Tư vấn, chuyển tuyến trên ngay, có nhân viên y tế đi kèm. 

1.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Thuốc giảm co tử cung: Nifedipin 10mg x 1 viên, ngậm dưới lưỡi. 

- Thuốc giảm đau: Morphin 10mg x 1 ống, tiêm bắp. 

- Nếu đủ điều kiện đẻ đường dưới (cổ tử cung mở hết, đầu lọt thấp) thì làm 
Forceps. 

- Nếu không đủ điều kiện thì mổ lấy thai. 
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VỠ TỬ CUNG 

1. Triệu chứng: 

- Có triệu chứng của dọa vỡ tử cung, trừ trường hợp có sẹo mổ cũ ở tử cung. 

- Thai phụ đang đau dữ dội, sau một cơn đau chói đột ngột, rồi bớt đau dần. 

- Thường có dấu hiệu choáng: mặt tái nhợt, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp 

tụt và ngất đi. 

- Cơn co tử cung không còn. 

- Tim thai không còn. 

- Tử cung không còn hình dạng bình thường, không còn dấu hiệu vòng Bandl 

- Bụng chướng, nắn đau. 

- Sờ thấy phần thai dưới da bụng (nếu vỡ tử cung dưới phúc mạc thì không có 

dấu hiệu này). 

- Ra máu âm đạo. 

- Khám trong: không xác định được ngôi thai. 

2. Xử trí: 

2.1. Tuyến xã: 

- Hồi sức chống choáng. 

- Thông báo tình trạng nguy kịch của người bệnh cho gia đình người bệnh. 

- Tiêm Morphin 10mg x 1 ống, tiêm dưới da để giảm đau hạn chế sốc. 

- Truyền dịch Natri clorua 0,9% hoặc Ringer lactat trên đường vận chuyển 

- Khẩn cấp chuyển người bệnh ở tư thế nằm lên tuyến trên, có nhân viên y tế 

đi kèm. 

- Nếu tình trạng nặng phải mời tuyến trên xuống hỗ trợ. 

2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Khẩn trương thực hiện song song hồi sức chống choáng và phẫu thuật cấp 

cứu. 

- Cắt tử cung bán phần hoặc hoàn toàn. Chỉ bảo tồn tử cung khi điều kiện cho 

phép. 

- Kiểm tra kỹ các tạng liên quan, nhất là bàng quang để xử trí các tổn thương, 

không bỏ sót. 

Với tuyến huyện, trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn thì phải 

mời tuyến trên xuống hỗ trợ. 
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CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẢY MÁU SAU ĐẺ 

 
1. Định nghĩa: 
Chảy máu âm đạo quá 500ml sau đẻ được gọi là chảy máu sau đẻ. Chảy máu 

sau đẻ là biến chứng thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong mẹ hàng đầu. 
Bệnh cảnh thường gặp: 
- Đờ tử cung. 
- Chấn thương đường sinh dục (đặc biệt là vỡ tử cung). 

 
2. Đờ tử cung: 
2.1. Triệu chứng. 
- Chảy máu ngay sau khi sổ rau là triệu chứng phổ biến nhất. 
- Tử cung giãn to, mềm nhão, co hồi kém hoặc không co hồi, sờ không thấy 

khối an toàn. 
- Có thể dẫn đến choáng nếu không xử lý kịp thời. 
2.2. Xử trí. 
2.2.1. Tuyến xã: 
- Thông tiểu. 
- Dùng các biện pháp cơ học để cầm máu: xoa bóp tử cung, chẹn động mạch 

chủ bụng, chẹn tử cung qua thành bụng, ép ngoài tử cung bằng hai tay hoặc ép trong 
và ngoài tử cung. 

- Kiểm soát tử cung lấy hết rau sót và máu cục. 
- Tiêm bắp Oxytocin 10 đơn vị, có thể nhắc lại 2 lần, hoặc phối hợp tiêm bắp 

Ergometrin 0,2mg x 01 ống, hoặc Misoprostol 200μg x 1-4 viên ngậm dưới lưỡi 
hoặc đặt hậu môn. 

- Truyền dịch chống choáng. 
- Kháng sinh toàn thân. 
- Nếu không cầm được máu thì tư vấn và nhanh chóng chuyển người bệnh lên 

tuyến trên hoặc mới tuyến trên hỗ trợ. Khi chuyển phải có nhân viên y tế đi kèm để 
theo dõi và hồi sức đồng thời xoa bóp tử cung liên tục. 

2.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Kiểm tra đánh giá lại chẩn đoán, kết hợp hồi sức tích cực. 
- Phải xử trí kịp thời để tránh tình trạng chảy máu kéo dài dẫn tới rối loạn 

đông máu. 
- Nếu xử trí bảo tồn không có kết quả thì phải phẫu thuật cắt tử cung bán 

phần hoặc hoàn toàn. Nếu người bệnh chưa đủ con, tại cơ sở có điều kiện và kinh 
nghiệm thì bảo tồn tử cung bằng cách sử dụng mũi khâu B-lynch, hoặc thắt động 
mạch tử cung, hoặc thắt động mạch hạ vị. 

- Kết hợp vừa phẫu thuật vừa hồi sức truyền máu. 
- Kháng sinh toàn thân. 
- Tư vấn cho người bệnh và gia đình về nguy cơ bệnh trước, trong và sau khi 

điều trị. 
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3. Chấn thương đường sinh dục:  
Rách âm hộ, âm đạo, rách tầng sinh môn, rách cổ tử cung, vỡ tử cung và máu 

tụ đường sinh dục. 
3.1. Triệu chứng. 
- Tử cung co hồi tốt nhưng máu vẫn chảy ra âm hộ, máu đỏ tươi chảy rỉ rả 

hay thành dòng liên tục. 
- Khám thấy vết rách hoặc máu tụ đường sinh dục. 
3.2. Xử trí. 
3.2.1. Tuyến xã: 
- Vừa cầm máu vừa hồi sức. 
- Khâu lại tầng sinh môn nếu rách độ 1,2. 
- Nếu rách tầng sinh môn độ 3, rách âm hộ, âm đạo, cổ tử cung vẫn tiếp tục 

chảy máu, hoặc máu tụ phải chuyển tuyến trên hoặc mời tuyến trên xuống xử trí. 
Khi chuyển tuyến trên phải cầm máu tạm thời bằng cặp mạch máu nơi chảy máu 
hoặc chèn gạc chặt trong âm đạo. 

- Kháng sinh. 
3.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Cầm máu, hồi sức chống choáng. 
- Khâu phục hồi các vết rách bằng chỉ tự tiêu mũi rời (ở cổ tử cung, túi cùng, 

âm hộ, âm đạo) và khâu nhiều lớp ở chỗ rách tầng sinh môn. 
- Với nguyên nhân vỡ tử cung: xem bài vỡ tử cung. 
- Tùy theo vị trí, kích thước và sự tiến triển của khối máu tụ để có thái độ xử 

trí thích hợp. 
- Tư vấn cho người bệnh và gia đình về nguy cơ bệnh trước, trong và sau khi 

điều trị. 
4. Bất thường về bong rau và sổ rau. 
4.1. Sót rau, sót màng. 
4.1.1. Triệu chứng. 
- Chảy máu thường xuất hiện sau khi sổ rau. 
- Tử cung có thể co hồi kém. 
- Ra máu rỉ rả, lượng máu ra có thể ít hoặc nhiều, máu đỏ tươi lẫn máu cục. 
- Có thể phát hiện sớm sót rau bằng cách kiểm tra rau và màng rau. 
- Nếu phát hiện muộn, không kịp thời, mất máu nhiều có dấu hiệu choáng. 
4.1.2. Xử trí 
4.1.2.1. Tuyến xã: 
- Truyền dịch tĩnh mạch ngay. 
- Cho thuốc giảm đau (Morphin 10mg x 1 ống, tiêm bắp) và kiểm soát tử 

cung. 
- Tiêm bắp 5-10 đv Oxytocin hoặc/và Ergometrin 0,2mg. 
- Kháng sinh toàn thân. 
- Theo dõi mạch, huyết áp, chảy máu và co hồi tử cung. 
- Nếu có choáng phải hồi sức, tư vấn rồi chuyển tuyến trên, hoặc mời tuyến 

trên hỗ trợ. Khi chuyển tuyến phải có nhân viên y tế đi kèm. 
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4.1.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Hồi sức truyền máu nếu thiếu máu cấp. 
- Theo dõi mạch, huyết áp, chảy máu và co hồi tử cung. 
- Nếu còn ra máu âm đạo cho thêm Oxytocin tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch. 
- Kiểm soát tử cung lại nếu cần. 
4.2. Rau không bong. 
4.2.1. Triệu chứng 
- Rau không bong trong vòng 30 phút sau khi sổ thai hoặc dùng biện pháp xử 

trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ không kết quả. 
- Rau bám chặt và không chảy máu. 
- Rau cài răng lược bán phần: sau khi thai đã sổ 30 phút rau không bong hoàn 

toàn, chảy máu nhiều hay ít tùy theo diện rau bong rộng hay hẹp. 
- Rau cài răng lược toàn phần: ít gặp, không chảy máu. 
4.2.2. Xử trí 
4.2.2.1 Tuyến xã: 
- Nếu chảy máu, tiến hành bóc rau và kiểm soát tử cung, tiêm bắp Oxytocin 

10đv, xoa bóp tử cung, hồi sức chống choáng và cho kháng sinh. Nếu không bóc 
được rau hoặc vẫn chảy máu thì phải chuyển tuyến trên ngay hoặc mời tuyến trên 
hỗ trợ. 

- Nếu rau không bong thì không được cố tình bóc rau, chuyển lên tuyến trên 
ngay. 

4.2.2.2 Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Bóc rau nhân tạo và kiểm soát tử cung. Tiêm thuốc co bóp tử cung. 
- Rau cài răng lược bán phần chảy máu hoặc rau cài răng lược toàn phần phải 

cắt tử cung. 
- Nếu chảy máu nhiều phải hồi sức chống choáng, truyền máu và phẫu thuật. 
- Kháng sinh. 
 
5. Rối loạn đông máu 
Có thể tiên phát do các bệnh về máu nhưng thường là thứ phát do chảy máu 

nhiều, mất sinh sợi huyết (đông máu nội quản rải rác). Đông máu nội quản rải rác 
có thể kết hợp với tiền sản giật nặng, thai chết lưu trong tử cung và rau bong non 
thể ẩn - tất cả các tình trạng bệnh lý này có thể dẫn đến tiêu sinh sợi huyết. 

5.1. Tuyến xã: 
Tư vấn chuyển tuyến trên. 
5.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Điều trị nội khoa bằng truyền máu tươi là chính và điều trị nguyên nhân. 
- Nếu tình trạng nặng, tuyến huyện chuyển tuyến tỉnh hoặc mời tuyến tỉnh 

đến hỗ trợ. 
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CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU NHIỄM KHUẨN SAU ĐẺ 
 

1. Định nghĩa: 
Nhiễm khuẩn sau đẻ là nhiễm khuẩn xuất phát từ bộ phận sinh dục xảy ra 

trong thời kỳ hậu sản (6 tuần sau đẻ). 
1.1. Các hình thái nhiễm khuẩn sau đẻ: 
- Nhiễm khuẩn ở âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn, cổ tử cung. 
- Viêm nội mạc tử cung. 
- Viêm tử cung toàn bộ. 
- Viêm tử cung và phần phụ. 
- Viêm phúc mạc tiểu khung. 
- Viêm phúc mạc toàn bộ. 
- Nhiễm khuẩn huyết. 
- Viêm tắc tĩnh mạch. 
2. Nhiễm khuẩn ở âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn, cổ tử cung: 
2.1. Triệu chứng: 
- Có thể sốt nhẹ 38-3805. 
- Thể trạng chung ít thay đổi. 
- Vết rách hoặc chỗ khâu sưng tấy, đỏ, đau, đôi khi có mủ. 
- Tử cung co hồi tốt. 
- Sản dịch có thể hôi hoặc rất hôi. 
2.2. Xử trí: 
2.2.1. Tuyến xã 
- Khám âm đạo loại trừ sót gạc. 
- Vệ sinh tại chỗ. 
- Kháng sinh uống. 
- Nếu sau khi dùng kháng sinh, vết khâu vẫn sưng đỏ, rỉ nước vàng thì cắt chỉ 

ngắt quãng (trong 3 mũi chỉ khâu liên tục thì cắt bỏ mũi chỉ ở giữa). 
- Nếu triệu chứng không giảm, toàn bộ vết khâu nhiễm khuẩn, bung hết chỉ 

thì chuyển người bệnh lên tuyến trên. 
2.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Xử trí như tuyến xã và điều chỉnh, phối hợp kháng sinh nếu cần. 
- Rửa vết thương cho đến khi hoàn toàn không có mủ, nước vàng, mô dưới da 

hồi phục trở lại được khâu lại tầng sinh môn. 
3. Viêm nội mạc tử cung: 
Thường do sót rau, nhiễm khuẩn ối, chuyển dạ kéo dài hoặc do những thủ 

thuật can thiệp vào buồng tử cung không đảm bảo vô khuẩn. Viêm nội mạc tử cung 
không điều trị sẽ dẫn đến các biến chứng trầm trọng hơn như viêm tử cung toàn bộ, 
viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, … 

3.1. Triệu chứng: 
- Sốt 38-390C từ 2 ngày sau khi đẻ. 
- Mệt mỏi, lo lắng. 
- Tử cung co hồi chậm, mềm, ấn đau. 
- Sản dịch hôi, đôi khi có lẫn mủ. 
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3.2. Xử trí 
3.2.1. Tuyến xã: 
- Hạ sốt: đắp khăn ấm, uống nước, uống thuốc Paracetamol nếu sốt từ 3805 

trở lên. 
- Thuốc co hồi tử cung: Oxytocin 5 đv x 1-2 ống/ngày, tiêm bắp. 
- Kháng sinh thích hợp, có thể tiêm hoặc uống trong 7 ngày. 
- Nếu sau 24 giờ không hạ sốt thì phải chuyển tuyến trên. 
3.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Xử trí như ở tuyến xã, điều chỉnh kháng sinh tùy tình trạng bệnh. 
- Nếu bế sản dịch: nong cổ tử cung cho dịch thoát ra ngoài. 
- Nếu sót rau: hút hoặc nạo lấy rau sau khi dùng kháng sinh 12 - 24 giờ. 
4. Viêm tử cung toàn bộ. 
Đây là hình thái viêm tử cung nặng hơn. Không những chỉ lớp nội mạc bị 

nhiễm khuẩn mà còn có những ổ mủ trong lớp cơ tử cung. Tiến triển có thể làm 
thủng tử cung gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm khuẩn huyết. 

4.1. Triệu chứng 
- Sản dịch rất hôi thối, màu nâu đen. 
- Tử cung to, mềm, ấn rất đau, di động tử cung đau, đôi khi ấn gây tiếng kêu 

lạo xạo như có hơi, đặc biệt có thể có ra huyết vào khoảng ngày thứ 8-10. 
4.2. Xử trí 
4.2.1. Tuyến xã: 
- Chuyển tuyến trên 
4.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp nhiều loại. 
- Thuốc co hồi tử cung: Oxytocin 5 đv x 2 ống/ngày, tiêm bắp 
5. Viêm tử cung và phần phụ: 
- Từ tử cung, tình trạng nhiễm khuẩn có thể lan rộng sang các cơ quan phụ 

cận như dây chằng rộng, vòi tử cung, buồng trứng, … 
5.1. Triệu chứng: 
- Xuất hiện muộn ngày thứ 8-10 sau đẻ. 
- Sốt cao kéo dài kèm theo đau bụng dưới. 
- Tử cung to, co hồi chậm, ấn rất đau. 
- Bênh cạnh tử cung thấy xuất hiện một khối cứng, đau, bờ không rõ rệt. 
5.2. Xử trí 
5.2.1. Tuyến xã: 
- Chuyển tuyến trên 
5.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp nhiều loại. 
- Thuốc co hồi tử cung: Oxytocin 5 đv x 2 ống/ngày, tiêm bắp 
- Nếu khối viêm tiến triển thành túi mủ nằm thấp sát túi cùng thì rạch túi 
cùng để dẫn lưu mủ qua âm đạo. 
- Tiến triển có thể khỏi dần nếu điều trị hữu hiệu và kịp thời. 
- Có thể gây biến chứng viêm phúc mạc hay túi mủ vỡ vào bàng quang, âm 
đạo, trực tràng. 
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6. Viêm phúc mạc tiểu khung. 
Từ tử cung và các cơ quan phụ cận, nhiễm khuẩn có thể lan sang phúc mạc 

vùng tiểu khung. 
6.1. Triệu chứng: 
- Có thể xuất hiện sớm khoảng 3 ngày sau đẻ hoặc chậm hơn khoảng ngày 
thứ 7 - 10 sau một thời kỳ nhiễm khuẩn ở tử cung hay âm hộ, âm đạo. 
- Sốt cao 390C - 400C, có thể rét run. 
- Đau nhiều ở vùng bụng dưới, ấn có phản ứng. 
- Tử cung to, di động kém, đau; túi cùng sau đầy, phù nề. 
- Trường hợp túi mủ nằm ở túi cùng sau kích thích trực tràng gây hội chứng 
giả lỵ. 
6.2. Xử trí: 
6.2.1. Tuyến xã: 
- Chuyển tuyến trên 
6.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp nhiều loại. 
- Thuốc co hồi tử cung: Oxytocin 5 đv x 2 ống/ngày, tiêm bắp. 
- Nếu có bọc mủ ở túi cùng thì dẫn lưu qua đường âm đạo. 
- Phẫu thuật bụng dẫn lưu khi có biến chứng viêm phúc mạc toàn bộ. 
 
7. Viêm phúc mạc toàn bộ. 
7.1. Triệu chứng 
- Toàn thân mệt mỏi, sốt cao, gầy sút cân, hốc hác, mạch nhanh, khó thở, 
nôn. 
- Bụng chướng, đau. 
- Phản ứng thành bụng. 
- Cảm ứng phúc mạc. 
- Thăm túi cùng rất đau. 
7.2. Xử trí: 
7.2.1. Tuyến xã: 
- Chuyển tuyến trên 
7.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp nhiều loại. 
- Nâng cao thể trạng. 
- Phẫu thuật cắt tử cung và dẫn lưu ổ bụng. 
 
8. Nhiễm khuẩn huyết. 
8.1. Nguyên nhân: 
- Do thủ thuật hoặc dụng cụ không vô khuẩn 
- Do điều trị các tình trạng nhiễm khuẩn không đúng cách, dùng kháng sinh 
không đủ liều lượng và thời gian. 
- Có thể do can thiệp phẫu thuật quá sớm khi chưa bao vây được ổ nhiễm 
khuẩn khu trú tại bộ phận sinh dục bằng kháng sinh, tạo điều kiện cho vi 
khuẩn lan tràn vào máu. 
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8.2. Triệu chứng: 

- Thường là sốt cao, rét run nhiều lần trong ngày. Có những thể bán cấp, 

không sốt cao nhưng sốt kéo dài. 

- Toàn trạng suy nhược, có thể đi đến choáng, hạ huyết áp, mê man. 

- Cấy máu để chẩn đoán xác định. 

- Các trường hợp nặng, ngoài ổ nhiễm khuẩn đầu tiên còn có những ổ nhiễm 

khuẩn thứ phát như ở thận, gan, não, phổi, … 

8.3. Xử trí 

8.3.1 Tuyến xã: 

- Chuyển tuyến trên 

8.3.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp nhiều loại, đường tĩnh mạch. 

- Truyền dịch, điều chỉnh cân bằng nước điện giải. 

- Phẫu thuật cắt tử cung và dẫn lưu ổ bụng. 

- Tiên lượng rất xấu. 

 

9. Viêm tắc tĩnh mạch: 

9.1. Triệu chứng 

- Thường xuất hiện muộn vào ngày thứ 18 sau đẻ. 

- Sốt cao 

- Đau tại nơi viêm tắc tĩnh mạch: người bệnh không đi lại được nếu viêm tắc 

tĩnh mạch chi dưới, nếu viêm tắc tĩnh mạch trong ổ bụng thì người bệnh đau 

bụng, nhất là viêm tắc tĩnh mạch mạc treo, bệnh có thể biểu hiện ở các tĩnh 

mạch ở phổi, ở não, … 

- Xét nghiệm thấy sinh sợi huyết tăng, có thể chụp tĩnh mạch hoặc siêu âm 

xác định vị trí gây tắc. 

9.2. Xử trí: 

9.2.1. Tuyến xã: 

- Chuyển tuyến trên 

9.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp nhiều loại, đường tĩnh mạch. 

- Thuốc chống đông như Heparin. 

- Cố định chi có viêm tắc. 

- Nếu cục gây tắc to có thể tiến hành phẫu thuật lấy bỏ. 
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CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU 
TIỀN SẢN GIẬT NẶNG VÀ SẢN GIẬT 

1. Tiền sản giật nặng 
1.1. Triệu chứng: 
- Huyết áp tâm trương 110 mmHg trở lên sau 20 tuần tuổi thai và protein niệu 
(+++) hoặc hơn. 
- Ngoài ra có thể có các dấu hiệu sau: 
+ Tăng phản xạ. 
+ Đau đầu, chóng mặt. 
+ Nhìn mờ, hoa mắt. 
+ Thiểu niệu (nước tiểu dưới 400ml/24 giờ). 
+ Đau vùng thượng vị. 
+ Phù phổi. 
- Xét nghiệm hóa sinh: ure, SGOT, SGPT, acid,uric, bilirubin là các chất tăng 
cao trong máu, trong khi tiểu cầu và Albumin huyết thanh toàn phần giảm. 
- Hội chứng HELLP: tan máu vi thể (biểu hiện bằng bilirubin tăng), các 
enzym của gan tăng (SGOT và SGPT tăng cao từ 70 đv/l trở lên) và số lượng 
tiểu cầu giảm dưới 100.000/mm3. 
1.2. Xử trí: 
1.2.1. Tuyến xã: 
- Chuyển tuyến trên. 
- Trước khi chuyển tiêm bắp chậm Magnesi sulfat 15% 4g, thông tiểu. 
1.2.2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Chăm sóc: 
Chăm sóc cấp I: 
+ Đặt người bệnh nằm trong phòng yên tĩnh và ấm. Khuyên người bệnh nghỉ 
ngơi, nằm nghiêng trái thường xuyên. 
+ Theo dõi mỗi giờ: huyết áp, mạch, nhiệt độ, nhịp thở, nước tiểu và phản xạ 
gân xương tại đầu gối hay khuỷu tay. 
+ Định lượng protein niệu, hematocrit, đếm tiểu cầu mỗi ngày. 
+ Đánh giá chức năng gan, thận, rối loạn đông máu và tình trạng thai nhi 
bằng thử nghiệm không đả kích (Non Stress test). 
- Dinh dưỡng: cho chế độ ăn bệnh lý, nhiều rau, quả tươi, nhiều protid (chất 
đạm), ít mặn. 
- Thuốc chống co giật: magnesi sulfat 15% liều khởi đầu 2 - 4gam tiêm tĩnh 
mạch thật chậm với tốc độ 1 gam/phút, hoặc pha loãng trong dung dịch 
Glucose truyền tĩnh mạch chậm. Sau đó cứ 1 giờ tiêm bắp sâu 1gam. Phải 
theo dõi phản xạ gân xương hàng ngày, đề phòng dùng quá liều magnesi 
sulfat. 
- Thuốc hạ áp: cho Hydralazin 5mg tiêm tĩnh mạch chậm cho đến khi huyết 
áp tâm trương giảm xuống còn 100 mmHg, có thể tiêm bắp nhắc lại nếu cần 
thiết. Nếu không có Hydralazin thì dùng Nifedipin 10mg ngậm dưới lưỡi. 
- Trong trường hợp điều trị nội khoa không kết quả thì chấm dứt thai kỳ để 
đảm bảo sức khỏe cho mẹ và cứu thai nhi nếu có thể. 
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2. Sản giật. 

2.1. Triệu chứng. 

- Có cơn giật với 4 giai đoạn điển hình: 

+ Giai đoạn xâm nhiễm: khoảng 30 giây đến 1 phút. Có những cơn kích thích 

ở vùng mặt, miệng, mí mắt nhấp nháy, nét mặt nhăn nhúm, sau đó cơn giật 

lan tràn xuống 2 tay. 

+ Giai đoạn giật cứng: khoảng 3 giây. Toàn thân co cứng, các cơ thanh quản 

và hô hấp co thắt lại làm cho người bệnh dễ ngạt thở vì thiếu oxy. 

+ Giai đoạn giật giãn cách: kéo dài khoảng 1 phút. Sau cơn giật cứng các cơ 

toàn thân và chi trên giãn ra trong chốc lát, rồi liên tiếp những cơn co giật 

toàn thân, lưỡi thè ra thụt vào nên rất dễ cắn vào lưỡi, miệng sùi bọt mép. 

+ Giai đoạn hôn mê: các cử động co giật thưa dần rồi ngưng. Người bệnh rơi 

vào hôn mê. Tùy theo tình trạng nặng nhẹ mà người bệnh có thể hôn mê nhẹ 

hoặc hôn mê sâu. Nếu nhẹ thì 5-7 phút người bệnh sẽ tỉnh lại, nếu hôn mê 

sâu, có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày. Người bệnh mất tri giác, đồng tử 

giãn rộng, rối loạn cơ vòng nên đại tiểu tiện không tự chủ. Nếu nặng có thể tử 

vong trong tình trạng hôn mê kéo dài. 

- Kèm theo một số dấu hiệu tiền sản giật nặng. 

2.2. Xử trí. 

2.2.1. Tuyến xã, tuyến huyện: 

- Chuyển tuyến tỉnh. 

- Trước khi chuyển tiêm bắp Diazepam 10mg x 1 ống để kiểm soát cơn giật, 

sau đó tiêm bắp chậm Magnesi sulfat 15% 4g. 

- Đặt sản phụ nằm nghiêng, ngáng miệng để không cắn phải lưỡi, thở 

oxy (nếu có). 

- Ủ ấm, cố định người bệnh tốt trong khi di chuyển. 

2.2.2. Tại tuyến tỉnh: 

- Chăm sóc: 

Chăm sóc cấp I: 

+ Đặt người bệnh nằm nghiêng trong phòng yên tĩnh và ấm. 

+ Ngáng miệng để tránh cắn vào lưỡi. 

+ Thở Oxy 

+ Theo dõi liên tục: huyết áp, mạch, nhiệt độ, nhịp thở, nước tiểu và phản xạ 

gân xương tại đầu gối hay khuỷu tay. 
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+ Định lượng protein niệu, hematocrit, đếm tiểu cầu mỗi ngày. 

+ Đánh giá chức năng gan, thận, rối loạn đông máu và tình trạng thai nhi 

bằng thử nghiệm không đả kích (Non Stress test). 

- Dinh dưỡng: cho chế độ ăn bệnh lý, nhiều rau, quả tươi, nhiều protid (chất 

đạm), ít mặn. 

- Thuốc chống co giật: magnesi sulfat 15% liều khởi đầu 2-4gam tiêm tĩnh 

mạch thật chậm với tốc độ 1gam/phút, hoặc pha loãng trong dung dịch 

Glucose truyền tĩnh mạch chậm. Sau đó cứ 1 giờ tiêm bắp sâu 1 gam. Phải 

theo dõi phản xạ gân xương hàng ngày, đề phòng dùng quá liều magnesi 

sulfat. Duy trì 24 giờ sau cơn giật cuối cùng. 

- Tiếp tục cho thuốc hạ huyết áp cho đến khi huyết áp tâm trương giảm. 

- Nếu chuyển dạ: đẻ Forceps khi đủ điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì 

phẫu thuật lấy thai. 

- Nếu chưa chuyển dạ: 

+ Người bệnh không ổn định: phẫu thuật lấy thai sau khi cắt cơn giật. 

+ Người bệnh ổn định: 

• Ở tuổi thai 28-34 tuần, điều trị Corticoid (hoặc cho betamethason 12mg, 

tiêm bắp 2 liều cách nhau 24 giờ, hoặc cho dexamethason 6 mg/lần, tiêm bắp 

4 lần cách nhau 12 giờ),tiếp tục theo dõi trong 24 giờ rồi đình chỉ thai nghén 

bằng phẫu thuật lấy thai. Nếu thai nhi không có khả năng sống thì phẫu thuật 

lấy thai càng sớm càng tốt ngay khi tình trạng sản phụ cho phép. 

• Tuổi thai trên 34 tuần thì phẫu thuật lấy thai càng sớm càng tốt. 
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CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CẤP CỨU UỐN VÁN RỐN SƠ SINH 
 
1. Khái niệm: 

Uốn ván rốn là bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do trực khuẩn uốn ván 
(clostridium tetani) gây nhiễm trùng ở rốn. 
 
2. Chẩn đoán: 

Bệnh tiến triển qua 4 giai đoạn: 
2.1. Ủ bệnh: 
- Từ 4-7 ngày, không có biểu hiện gì (chú ý tiền sử cuộc đẻ và dụng cụ cắt 

rốn). 
2.2. Khởi phát: 
- Từ 1/2 - 2 ngày. 
- Bỏ bú, tiếng khóc bé. 
- Miệng chúm chím, không há to được (dấu hiệu cứng hàm). 
2.3. Toàn phát: 
- Dấu hiệu co cứng và co giật. 
- Tăng trương lực cơ, trẻ ưỡng cong ra sau, 2 tay nắm chặt, 2 chân duỗi ra 

trước. 
- Co giật toàn thân, cơn giật kéo dài vài giây hoặc vài phút, xảy ra tự nhiên 

hoặc khi kích thích (ánh sáng, tiếng động, thăm khám …). 
- Trong cơn giật trẻ ngừng thở, tím tái. 
- Thường sốt cao 38-390C. 
- Rốn thường rụng sớm (3-4 ngày sau đẻ). Rốn có thể ướt, bẩn, mùi hôi 
2.4. Lui bệnh: 
- Nếu điều trị tốt trẻ được qua tuần thứ 2-3, cơn giật ngắn và thưa dần, trẻ há 

được miệng và tiếng khóc to dần. 
 
3. Xử trí: 

3.1. Tại trạm y tế, nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực: 
- Vệ sinh rốn sạch bằng nước oxy già và cồn 700C, mở thoáng rốn (không 
được băng kín). 
- Giải thích cho gia đình bệnh nhân về tình trạng bệnh. 
- Khẩn cấp chuyển trẻ đến bệnh viện gần nhất có khoa hồi sức cấp cứu, đảm 
bảo chuyển viện an toàn (giữ ấm, chống suy hô hấp). 
- Trước khi chuyển: 
+ Nếu sốt ≥ 38,50C: paracetamol đặt hậu môn 10 - 15mg/kg. 
+ Nếu co giật: phenobacbital 0,2g x 1/8 ống tiêm bắp. 
3.2. Tại các cơ sở điều trị từ tuyến huyện trở lên: Thực hiện 5 nguyên tắc 
sau: 
3.2.1. Chống độc tố uốn ván: 
- Huyết thanh kháng độc tố (SAT): 10.000 đơn vị tiêm bắp (2 đùi, mỗi bên 
5.000 đơn vị). SAT không giải quyết được các độc tố đã gắn vào thần kinh 
mà chỉ có tác dụng trung hòa độc tố còn lưu hành trong máu. 



97 
 

3.2.2. Chống co giật: 
- Seduxen 0,5-1mg/kg tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Sau đó uống 0,5 - 
1mg/kg/12 giờ/lần. Nếu vẫn giật nhiều: cho uống liều như trên nhưng 6 
giờ/lần. 
- Gacdenal uống 10-15mg/kg/24 giờ chia 3 lần hoặc phenobacbital tiêm bắp 
10-15mg/kg/24 giờ xen kẽ với Seduxen. 
Chú ý: dùng liều cao có thể gây suy hô hấp và mềm cơ thứ phát. 
3.2.3. Chống suy hô hấp: 
- Hút đờm dãi. 
- Thở oxy nếu có tím tái. 
- Bóp bóng qua mặt nạ nếu ngừng thở. 
- Thở máy nếu ngừng thở kéo dài. 
3.2.4. Chống nhiễm trùng: 
- Benzyl penixilin 100.000 đơn vị/kg/24 giờ chia 2 lần (tiêm tĩnh mạch hoặc 
tiêm bắp). 
- Nếu có nhiễm trùng khác thì cấy vi trùng, làm kháng sinh đồ và cho kháng 
sinh đặc hiệu. Nếu không tìm được vi khuẩn thì chọn kháng sinh phổ rộng, 
phối hợp kháng sinh. 
3.2.5. Chăm sóc và nuôi dưỡng: 
- Cho trẻ nằm buồng riêng, ít ánh sáng và yên tĩnh. 
- Cho ăn qua sonde nhỏ giọt dạ dày đảm bảo lượng sữa 150 - 200 ml/kg/24 
giờ. 
- Thay đổi tư thế 3 - 4 lần/ngày. 
- Điều chỉnh nước, điện giải, thăng bằng kiềm toan. 
- Dùng thuốc hạ sốt nếu có sốt ≥ 38,50C. 
Chú ý: Vệ sinh rốn sạch bằng nước oxy già và cồn 700, mở thoáng 
rốn (không được băng kín) 

4. Xử trí tiêm SAT trong trường hợp đẻ ngoài cơ sở y tế 
4.1. Mẹ đã được tiêm phòng uốn ván đủ số mũi quy định thì chỉ tiêm SAT 

cho con. 
4.2. Mẹ chưa được tiêm phòng uốn ván hoặc tiêm chưa đủ số mũi quy định 

thì tiêm SAT cho cả mẹ và con như sau: 
 
- Liều lượng: 
+ Mẹ: 3000 đơn vị, tiêm dưới da. 
+ Con: 1500 đơn vị, tiêm dưới da (nên tiêm ở đùi) 
 
- Địa điểm tiêm: Tại cơ sở y tế đã tiếp nhận sản phụ và sơ sinh hoặc khuyến 
cáo sản phụ và sơ sinh đến cơ sở y tế (Trung tâm y tế, bệnh viện huyện …) để 
tiêm càng sớm càng tốt. 
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CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CÁC TAI BIẾN CHO PHÁ THAI 
Theo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bộ 

Y tế ban hành năm 2009 cho phép được phá thai từ 6 đến hết 22 tuần. Hiện nay có 
nhiều phương pháp phá thai an toàn được áp dụng nhằm giảm tỷ lệ các tai biến, tuy 
nhiên các rủi ro là không tránh khỏi. Các nhân viên y tế cần chẩn đoán và điều trị 
hoặc chuyển tuyến phù hợp đối với bất kỳ tai biến nào có thể xảy ra trong thời kỳ 
hồi phục hoặc sau khi ra viện. 
 Các tai biến thường gặp khi phá thai là: 
1. Choáng 

1.1. Nguyên nhân: 
- Chảy máu gây giảm khối lượng tuần hoàn. 
- Chấn thương gây đau. 
- Phản ứng thuốc: thông thường là thuốc gây tê. 
- Nhiễm khuẩn do nội độc tố. 
1.2. Triệu chứng: 
- Mạch quay nhanh nhỏ, trên 110 lần/phút. 
- Huyết áp thấp, dưới 90/60 mmHg. 
- Da xanh tái (quanh môi, mi mắt), vã mồ hôi. 
- Nhịp thở nhanh nông (trên 30 lần/phút). 
- Bệnh nhân có thể lơ mơ hoặc hôn mê. 
1.3. Tình huống xuất hiện. 
- Đang thực hiện thủ thuật hút thai, thấy ra máu nhiều hay do đau vì giảm đau 
không hiệu quả hoặc do thủ thuật thô bạo. 
- Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng choáng hoặc nhiễm trùng (có 
thể trước đó bệnh nhân đã được nạo, hút thai ở tuyến dưới). 
1.4. Xử trí: 
1.4.1.Tuyến xã: 
- Kiểm tra: mạch, huyết áp, nhịp thở. 
- Làm thông thoáng đường thở, giúp thở bằng bóp bóng. 
- Truyền dịch. 
- Thở ôxy. 
- Giữ ấm. 
- Nếu tình trạng bệnh nhân không ổn định: Chuyển tuyến trên có nhân viên y 
tế đi kèm hoặc mời tuyến trên xuống hỗ trợ 
1.4.2.Tại các cơ sở y tế (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Duy trì việc thực hiện như tuyến trước. 
- Truyền tĩnh mạch các dung dịch đẳng trương hoặc dung dịch cao phân tử và 
các thuốc theo phác đồ chống choáng. 
- Trong trường hợp mất máu (do băng huyết): cần phải truyền máu. 
- Xét nghiệm công thức máu, chức năng gan thận, tình trạng đông máu. 
- Trường hợp choáng do nhiễm trùng: cần cấy máu, cấy sản dịch, tìm nguyên 
nhân gây bệnh, sau đó dùng ngay kháng sinh phổ rộng và kết hợp kháng sinh, 
khi đã có kháng sinh đồ thì dùng thuốc theo kháng sinh đồ. 
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2. Tổn thương đường sinh dục 

2.1. Rách cổ tử cung: 

2.1.1. Nguyên nhân: 

- Do kẹp pozzi hoặc khi nong cổ tử cung quá mạnh. 

2.1.2. Triệu chứng: 

- Thông thường rách nhỏ, ít khi chảy máu hoặc chảy máu ít. 

2.1.3. Xử trí: 

- Chỉ cần chèn 1 gạc vào vị trí chảy máu là đủ. 

- Nếu chảy máu nhiều, cần khâu lại chỗ rách để cầm máu. 

2.2. Thủng tử cung: 

2.2.1. Nguyên nhân: 

- Thường xảy ra do người cung cấp dịch vụ phá thai không thực hiện đúng kỹ 

thuật; tử cung dị dạng, tư thế bất thường, tử cung có vết mổ cũ … 

- Thủng tử cung có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình làm thủ 

thuật, có thể xảy ra khi đo buồng tử cung, nong cổ tử cung hay đang thực 

hiện thủ thuật hút hay gắp thai nhất là trong phôi thai bằng nong và gắp. 

- Thủng tử cung thường do đưa dụng cụ vào buồng tử cung không đúng với 

tư thế và hướng tử cung. 

2.2.2. Triệu chứng: 

- Dụng cụ hút và gắp thai vào sâu hơn dự kiến so với kích thước tử cung khi 

thăm khám. 

- Ra máu âm đạo có thể nhiều hơn bình thường. 

- Đau bụng. 

- Bơm hút mất áp lực hoặc ống hút mút chặt rất khó rút ra. 

2.2.3. Chẩn đoán: 

- Nếu lỗ thủng to máu chảy vào ổ bụng có phản ứng thành bụng. 

- Nếu lỗ thủng to có kèm theo tổn thương các tạng trong ổ bụng bệnh nhân 

thấy đau bụng dữ dội. 

- Tổ chức hút ra có lần mỡ, mạc nối lớn hoặc ruột. 

- Choáng do mất máu với các triệu chứng như mạch nhanh, huyết áp tụt, vã 

mồ hôi … 

- Dựa vào dấu hiệu phản ứng thành bụng hoặc cảm ứng phúc mạc. 

- Trường hợp thủng tử cung không được phát hiện và điều trị sẽ có bệnh cảnh 

viêm phúc mạc, nhiễm độc, thậm chí sốc do nhiễm khuẩn. 

2.2.4. Xử trí 

Có hai phương pháp: điều trị nội khoa và ngoại khoa. Việc lựa chọn phương 

pháp điều trị tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

- Thời điểm phát hiện ra thủng tử cung. 

- Lỗ thủng tử cung to hay nhỏ. 

- Có bị tổn thương tạng trong bụng kèm theo không. 
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Tuyến xã: 
- Chuyển tuyến trên. 
- Nếu thủng tử cung có biểu hiện choáng: cần hồi sức chống choáng trước khi 
chuyển hoặc mời tuyến trên xuống hỗ trợ. 
Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

* Chỉ định điều trị nội khoa: 
- Phát hiện sớm 
- Lỗ thủng nhỏ 
- Không chảy máu trong hoặc chảy máu ra âm đạo ít 
- Không tổn thương các tạng trong bụng 
- Trong trường hợp đã hút xong buồng tử cung sạch: 
+ Truyền dịch và dùng kháng sinh 
+ Dùng thuốc tăng co tử cung để cầm máu (oxytocin, ergotamin) dùng tiêm 
bắp, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm trực tiếp vào cổ tử cung, hoặc ngậm dưới lưỡi 
2 - 4 viên Misoprostol (tổng liều từ 400 - 800 mcg). 
+ Theo dõi sát bệnh nhân 15 phút 1 lần: Mạch, huyết áp, nhịp thở, đau bụng, 
chảy máu đường âm đạo, chảy máu trong ổ bụng (có thể siêu âm xem có dịch 
trong ổ bụng không). Nếu có biểu hiện chảy máu trong cần mổ cấp cứu ngay. 
- Trong trường hợp chưa hút nạo xong: 
+ Truyền dịch, dùng kháng sinh 
+ Tiếp tục thực hiện thủ thuật dưới siêu âm hoặc quan sát trực tiếp qua soi ổ 
bụng để đánh giá tổn thương và tránh làm tổn thương các tạng trong ổ bụng. 
Trong trường hợp không đủ các phương tiện cho phép thực hiện thủ thuật thì 
phải chuyển lên tuyến trên. 
+ Trong những ngày sau cần theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn và cho kháng 
sinh chống nhiễm khuẩn. 

* Chỉ định điều trị ngoại khoa: 
- Lổ thủng to. 
- Chảy máu trong hoặc chảy máu ra ngoài nhiều. 
- Thủng tử cung có kèm theo tổn thương các tạng trong ổ bụng. 
- Sau phẫu thuật cần theo dõi sát nguy cơ chảy máu, cho kháng sinh chống 
nhiễm khuẩn. Nếu diễn biến bệnh nhân nặng lên cần chuyển lên tuyến trên. 

2.3. Vỡ tử cung: 
2.3.1. Nguyên nhân: 
- Thường xảy ra trong trường hợp phá thai to, đặc biệt trên người có sẹo mổ 
tử cung cũ, tử cung ở những người đẻ nhiều lần, tử cung dị dạng, ngôi thai 
bất thường (ngôi ngang). 
2.3.2. Triệu chứng: 
- Cơn đau tử cung dồn dập, thai phụ thấy đau chói lên đột ngột, có khi choáng 
nặng (mặt tái nhợt, thở nông, nhanh, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp hạ). 
- Không thấy hình dạng tử cung, thăm âm đạo thấy có máu đỏ ra tay, có thể 
phát hiện thấy vết rách vỡ ở cùng đồ sát cổ tử cung. 
- Gõ bụng thấy đục toàn bộ. 
- Xét nghiệm công thức máu giảm đột ngột. 
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2.3.4. Xử trí: 
* Tuyến huyện có điều kiện phẫu thuật: 
- Tuyến huyện không được phá thai to. 
- Trường hợp có bệnh nhân chuyển đến thì tùy khả năng và kinh nghiệm có 
thể xử trí ngoại khoa hoặc mời tuyến trên hỗ trợ. 
* Tại tuyến tỉnh và tuyến trung ương: 
- Nếu thai phụ đã đẻ nhiều lần, vết rách nham nhở, có thể cắt tử cung. 
- Nếu thai phụ là thai lần đầu, còn nguyện vọng sinh đẻ, cần bảo tồn tử cung 
(khâu vết rách tử cung, làm sạch ổ bụng, phối hợp kháng sinh toàn thân, hồi 
sức tốt cho thai phụ, bồi phụ khối lượng tuần hoàn, truyền máu, truyền dịch 
thật tốt trước, trong và sau mổ). 

 
3. Băng huyết 

Là trường hợp chảy máu nhiều xảy ra khi phá thai 
3.1. Nguyên nhân: 
- Sót tổ chức thai, rau thai trong buồng tử cung (gặp ở phá thai bằng thủ thuật 
và phá thai bằng thuốc). 
- Do đờ tử cung (rất thường gặp ở những người đẻ nhiều lần). 
- Do tổn thương tử cung (bao gồm cả rách cổ tử cung và thủng tử cung). 
Đây là biến chứng nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. 
 
3.2. Triệu chứng: 
- Chảy máu âm đạo nhiều: máu cục, máu loãng, có khi máu chảy thành dòng 
khi đang làm thủ thuật. 
- Có thể ra máu nhiều trong khi theo dõi sau thủ thuật. 
- Nếu chảy máu nhiều có thể ảnh hưởng đến toàn trạng như da xanh, niêm 
mạc nhợt, huyết áp hạ. Xét nghiệm máu: giảm số lượng hồng cầu, huyết sắc 
tố và hematocrit. 
 
3.3. Xử trí: 
- Xử trí chảy máu nhiều cần phải khẩn cấp, đánh giá lượng máu mất dựa vào 
huyết áp, mạch, và lượng nước tiểu. 
- Truyền dịch bồi phụ khối lượng tuần hoàn hoặc truyền máu trong những 
trường hợp cần thiết. 
- Trong trường hợp chảy máu nhiều có thể dẫn tới choáng do mất máu. Vì 
vậy, trong quá trình theo dõi và điều trị, cần luôn luôn đánh giá tình trạng mất 
máu, toàn trạng của bệnh nhân để xử trí kịp thời tránh xảy ra biến chứng 
choáng. 
* Tuyến xã: 
- Kiểm tra mạch, huyết áp, nhịp thở. 
- Truyền dịch. 
- Thông thoáng đường hô hấp, thở oxy. 
- Chuyển tuyến nếu thể trạng cho phép có cán bộ y tế đi kèm hoặc mời tuyến 
trên hỗ trợ. 
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* Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Phục hồi khối lượng tuần hoàn bằng truyền tĩnh mạch dung dịch đẳng 

trương, dung dịch keo, máu cùng nhóm. 

- Cho thuốc co hồi tử cung: Ocytocin, Ergotin. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng đánh giá tình trạng mất máu. 

- Xử trí tổn thương cổ tử cung, nếu do rách cần khâu lại ngay. 

- Nếu nguyên nhân do thủng tử cung thì xử trí như trường hợp thủng tử cung. 

- Dùng kháng sinh sau thủ thuật. 

 

4. Nhiểm khuẩn và sót rau 

- Hai biến chứng này thường đi kèm với nhau. Nhiễm khuẩn là hậu quả của 

sót rau và vô khuẩn không tốt khi làm thủ thuật. 

- Có thể nhiễm khuẩn tại chỗ: viêm nội mạc tử cung, viêm phần phụ hoặc 

nặng hơn là gây nhiễm khuẩn huyết. 

 

4.1. Triệu chứng: 

- Sốt, ớn lạnh, hoặc vã mồ hôi. 

- Ra máu âm đạo kéo dài sau phá thai, thường là trên hai tuần. 

- Dịch khí hư có mùi hôi. 

- Đôi khi bệnh nhân vẫn còn cảm giác nghén sau phá thai. 

- Đau và chướng bụng. 

- Mạch nhanh, huyết áp bình thường. 

- Tử cung và phần phụ căng đau, đặc biệt khi di động tử cung hoặc cổ tử 

cung. 

- Trong trường hợp nhiễm trùng nặng vùng tiểu khung có thể có phản ứng 

thành bụng. 

 

4.2. Xử trí: 

Tuyến xã: Chuyển tuyến trên 

Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Điều trị kháng sinh cùng với nạo buồng tử cung càng sớm càng tốt. Nguyên 

tắc dùng kháng sinh là phải dùng kháng sinh phổ rộng, kết hợp kháng sinh, 

đặc biệt là diệt vi khuẩn kỵ khí, khi có kháng sinh đồ thì sử dụng theo kháng 

sinh đồ. Dùng thuốc co hồi tử cung làm cho tử cung tống hết máu cục và tổ 

chức rau sót ra ngoài. 

- Dùng thuốc hạ sốt trong trường hợp có sốt cao. 

- Truyền dịch, bồi phụ đủ nước và điện giải. 

- Nếu có sót rau thì tiến hành hút buồng tử cung bằng bơm hút chân không 

sau khi đã đảm bảo khu trú được ổ nhiễm khuẩn. 
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5. Ứ máu cấp trong buồng tử cung 
5.1. Nguyên nhân: 
- Do cổ tử cung bị chít hẹp, máu ứ trong buồng tử cung không thoát ra ngoài 
được, 
- Tai biến này thường gặp trong vòng 2 giờ đầu sau thủ thuật. 
5.2. Triệu chứng: 
- Tử cung to mềm. 
- Đau tức bụng. 
5.3. Xử trí: 
Tuyến xã: 
- Nong và hút lại buồng tử cung. 
- Có thể dùng thêm thuốc co hồi tử cung và xoa bóp tử cung qua cùng đồ sau 
để cho tử cung co tốt hơn. 
Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Xử trí như trên 

 
6. Dính buồng tử cung 

6.1. Nguyên nhân 
- Thường gặp ở những phụ nữ phá thai nhiều lần. 
- Do nạo hút kỹ quá làm mất lớp niêm mạc tử cung làm cho mặt trong tử 
cung dính lại với nhau. 
- Hậu quả gây vô sinh và sẩy thai đối với những lần có thai tiếp theo. 
6.2. Triệu chứng: 
- Sau khi phá thai không có kinh. 
- Đau bụng khi đến kỳ hành kinh. 
- Dính một phần niêm mạc tử cung thì kinh ít, dính hoàn toàn niêm mạc tử 
cung sẽ gây mất kinh. 
- Trong trường hợp dính ống cổ tử cung thì bệnh nhân đau rất nhiều, tử cung 
to mềm, siêu âm thấy buồng tử cung chứa nhiều dịch. 
6.3. Chẩn đoán: 
- Chẩn đoán bằng siêu âm, thấy kích thước tử cung bình thường, niêm mạc tử 
cung mỏng hoặc không thấy hình ảnh niêm mạc tử cung. 
- Chẩn đoán xác định bằng chụp tử cung vòi trứng có bơm thuốc cản quang 
sẽ thấy những hình ảnh khuyết thuốc hoặc không thấy hình ảnh buồng tử 
cung trong trường hợp dính toàn bộ. 
6.4. Xử trí: 
Tuyến xã: Chuyển tuyến trên 
Tại các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 
- Việc điều trị dính buồng tử cung sau hút thai rất phức tạp và khó khăn, đòi 
hỏi phải được điều trị tại các tuyến cơ sở y tế chuyên khoa: có thể phẫu thuật 
qua soi buồng tử cung. 
- Phương pháp hay được sử dụng là nong buồng tử cung, đặt vòng chống 
dính và dùng thuốc làm tái tạo niêm mạc tử cung. 
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6.5. Phòng tránh: 

- Không hút, nạo kỹ quá làm mất lớp niêm mạc tử cung. 

- Thông thường hay cho dùng vòng kinh nhân tạo hoặc thuốc tránh thai kết 

hợp nhằm hai mục đích là tránh thai và làm cho niêm mạc tử cung tái tạo tốt sau hút 

thai. 

7. Vô sinh và chửa ngoài dạ con 

- Đây là biến chứng xa của phá thai. Vô sinh do dính buồng tử cung hoặc do 

viêm nhiễm tiểu khung, viêm dính dẫn đến tắc vòi tử cung. 

- Chửa ngoài dạ con là do viêm nhiễm dẫn đến dính vòi tử cung không hoàn 

toàn làm cho trứng đã được thụ tinh không làm tổ ở buồng tử cung mà làm tổ 

tại vòi tử cung gây chửa ngoài tử cung. Chửa ngoài dạ con để lại di chứng 

nặng nề, do đó đòi hỏi người cung cấp dịch vụ cần tuân thủ đúng nguyên tắc 

khi làm thủ thuật, đặc biệt là khâu vô trùng. 

- Xử trí: 

* Tuyến xã: 

- Chuyển tuyến trên. 

* Tại các cơ sở khám, chữa bệnh (bệnh viện) từ tuyến huyện trở lên: 

- Điều trị theo phác đồ vô sinh. 

- Nếu không có phương tiện chẩn đoán và điều trị thì chuyển tuyến trên. 
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PHÁC ĐỒ CÁC CHUYÊN KHOA 
 

CHUYÊN KHOA MẮT 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ  

 
I. ĐẠI CƯƠNG 
1. Đau mắt đỏ là một danh từ dân gian quen dùng để chỉ tình trạng viêm kết mạc 
do vi khuẩn, vi rút, viêm dị ứng gây ra. 
2. Đường lây của bệnh:  

- Lây qua vật dụng sinh hoạt: 
+ Dùng khăn hoặc chậu rửa mặt chung. 
+ Dùng tay dụi mắt sau đó dùng chung đồ vật với người khác 
         ( hay gặp trong gia đình hoặc các nhà trẻ mẫu giáo ). 

- Lây qua môi trường bể bơi, không khí. 
- Lây qua vật trung gian là ruồi / nhặng. 
- Lây qua đường nước bọt. 
- Lây qua đường hơi thở. 

3. Hậu quả của bệnh:  
- Bệnh hầu hết khỏi hoàn toàn trong vòng 1 đến 2 tuần không để lại di chứng.  
- Tuy nhiên có thể xảy ra một số hậu quả :  

+ Có thể có bội nhiễm, tổn thương giác mạc như Viêm giác mạc đốm, viêm 
giác mạc chấm nông gây giảm thị lực kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động. 

+ Có thể lây lan thành dịch. 
- Trong trường hợp điều trị không đúng theo chỉ dẫn của chuyên khoa có thể dẫn 
đến các biến chứng trầm trọng, có thể gây mù mắt như: Loét giác mạc, Glocom… 
II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
1. Người bị đau mắt đỏ thường có những triệu chứng sau:  

- Mắt đau rầm rộ, cộm, cảm giác như có cát trong mắt. 
- Chảy nước mắt và nhiều rỉ, có khi sáng ngủ dậy rỉ làm mi mắt dính chặt. 
- Mi mắt sưng nhẹ, hơi đau, kết mạc sưng phù. Bệnh thường bắt đầu từ một 

mắt, sau vài ba ngày đến mắt thứ hai … 
- Kèm theo có thể ho, sốt nhẹ, nổi hạch trước tai ( hay gặp ở trẻ em ). 
- Trong những trường hợp nặng có thể gây tổn thương giác mạc ( tròng đen ), 

khi đó thị lực có thể giảm. 
2. Diễn biến 
     - Các triệu chứng trên thường rầm rộ khoảng 3 ngày đầu sau giảm dần, thoái 
lui sau khoảng 10 ngày, đại đa số lành tính, ít để lại di chứng. 
    - Một số ít có thể có giả mạc ở kết mạc mi ( mắt thường sưng, khó mở, có 
dịch màu hồng…) đau kéo dài có khi hàng tháng nếu không bóc giả mạc. 
   - Một số có thể có biến chứng viêm giác mạc chấm khi đó sẽ có ảnh hưởng 
đến thị lực. 
    - Viêm kết mạc trên người bệnh có các bệnh mạn tính về mắt như: mắt hột, 
sẹo giác mạc cũ, tắc lệ đạo…. sẽ làm cho bệnh tiến triển nặng thêm. 
    - Bệnh thường bắt đầu một mắt sau đó lây sang mắt thứ 2 trong vài ngày. 
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III. ĐIỀU TRỊ 
- Kháng sinh, tra nhỏ tại chỗ chống bội nhiễm thường sử dụng nhóm :  
  Aminoglycosid ; Quinolon. 
- Giảm phù nề. 
- Nâng cao thể trạng 
- Điều trị biến chứng khác, tổn thường kèm theo . 

IV. PHÒNG BỆNH 
Đau mắt đỏ là bệnh lây truyền nên dễ thành dịch. Bệnh lây lan do tiếp xúc 

trực tiếp với người bị bệnh, qua tay, lây qua những vật dụng hàng ngày như khăn 
rửa mặt, đồ dùng, bát ăn, ly tách, ra gối, mùng màn….  

Do đó, để tránh lây lan thành dịch, cần thực hiện một số vấn đề cơ bản như 
sau:  
 - Thường xuyên rửa mặt 3 lần / ngày bằng nước sạch, khăn sạch riêng, tốt 
nhất giặt khăn bằng xà phòng, phơi khăn ngoài nắng, giữ vệ sinh môi trường. 

- Cần tránh đưa tay bẩn lên mắt, nên đeo kính râm ra ngoài đường.  
- Sau 1 ngày lao động có tiếp xúc bụi mắt, sau khi tổng vệ sinh gia đình, cơ 

quan nên rửa mặt sạch rồi tra vào mắt vài giọt nước nhỏ mắt Natriclodid 0,9%, rửa 
mặt bằng khăn sạch, nước sạch 

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng để diệt khuẩn. 
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BỆNH CHẮP LẸO MẮT 
 
I. ĐẠI CƯƠNG 
1. Chắp  

Chắp là tình trạng viêm mạn tính của tuyến sụn mi ( Meibomius ). 
2. Lẹo   

Lẹo là tổn thương viêm cấp của tuyến Zeiss bị áp xe hóa nằm ngay ở chân 
lông mi, với những tính chất khác hẳn chắp. 
 
II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
1. Chắp 
 - Xuất hiện 1 cục nhỏ như hạt đỗ rắn và không di động theo da, sờ nắn rõ.  
 - Tổn thương nằm xa bờ mi, không sưng, không đỏ, không đau, không lên 
mủ.  
 - Nếu bị bội nhiễm cục viêm sẽ hóa mủ. 
2. Lẹo 
 - Tại chỗ:  Sưng, nóng, đỏ, đau và tiến triển nhanh.  
   Có khi sưng ít, nhưng thường sưng to cả mi mắt. Lẹo ở sát ngay 
bờ mi và dính chặt vào da mi. sau 3 – 4 ngày lẹo làm mủ rồi vỡ. Tổn thương hay tái 
phát hết mi này sang mi khác. 
 
II. ĐIỀU TRỊ 
 Do tổn thương bệnh lý khác nhau nên phương pháp xử trí hai bệnh này cũng 
khác nhau. 
1. Chắp 
 -  Nếu tổn thương bé thì không cần can thiệp.  
 - Chắp nhỏ và xơ có thể xử trí tiêm Hydrocortison vào chắp, sau 1 thời gian ổ 
xơ sẽ tiêu dần. 
 - Nếu tổn thương lớn hoặc đã bội nhiễm hóa mủ thì cần rạch tháo mủ và nạo 
sạch tổ chức viêm. Kháng sinh uống nhóm Betalactamin. 
2. Lẹo  
 - Khi mới xuất hiện ( chưa tạo mủ ) thì điều trị bảo tồn: Dùng thuốc kháng 
sinh uống nhóm Betalactamin để khu trú ổ viêm. Lẹo nhỏ có thể tự tiêu hết, không 
cần chích. 
 -  Khi đã tạo mủ : Rạch tháo mủ và nạo sạch tổ chức viêm. 
 
IV. PHÒNG BỆNH 
 Chú ý giữ vệ sinh mắt và bờ mi, nhất là sau khi đi qua những vùng bụi bặm, 
rửa mi mắt bằng nước sạch, tra kết mạc bằng dung dịch Natriclorid 0,9%.  
 Có thể chườm ấm, mát xa mi mắt hàng ngày. 
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  
CÁC CHẤN THƯƠNG MẮT 

 
Ở nước ta, chấn thương mắt là nguyên nhân đứng thứ 2 gây mù lòa. Nguyên 

nhân gây chấn thương mắt rất đa dạng, có thể do tai nạn giao thông, tai nạn sinh 
hoạt, chơi thể thao…. Chấn thương mắt có thể gây mù lòa, ảnh hưởng thẩm mỹ ở 
mắt. Do đó, chúng ta cần phòng tránh, hạn chế chấn thương mắt và có những thông 
tin cần thiết về xử trí kịp thời khi chấn thương mắt xảy ra. 

Chấn thương mắt bao gồm: Chấn thương mi mắt, lệ bộ và nhãn cầu do đụng 
dập hoặc do vết thương. Các tổn thương của chấn thương mắt gây ra là phức tạp, di 
chứng nặng nề và tỉ lệ mù lòa cao. Vì vậy cần phòng tránh chấn thương mắt. 
 
I. CHẤN THƯƠNG MI VÀ LỆ BỘ 
1. Đụng dập và tụ máu. 
- Chấn thương có thể gây bầm dập tổ chức, mi sưng nề bầm tím, khó mở mắt. 
- Tụ máu: Những tổn thương của vùng lân cận như mũi, thái dương, tụ máu ngoài 
màng cứng, Xquang chẩn đoán loại trừ tổn thương xương. 
- Xử trí: Dùng dung dịch kháng sinh nhỏ mắt để phòng bội nhiễm. 
2. Vết thương. 
- Loại không xuyên thấu và loại xuyên thấu mi mắt 
- Vết thương đã thấu mi rất có thể kèm theo thương tổn ở nhãn cầu, vết thương nhãn 
cầu cần được xử trí trước sau đó mới xử trí các tổn thương của mi mắt. 
- Xử trí: 

+ Gây tê ngấm quanh vết thương. 
+ Rửa sạch, cắt lọc, tránh bỏ sót dị vật 
+ Khâu vết thương, tiêm huyết thanh chống uốn ván 
+ Kháng sinh, kháng viêm, giảm đau 
+ Cắt chỉ sau 7 ngày 

 
II. CHẤN THƯƠNG NHÃN CẦU 

Chấn thương nhãn cầu có thể gây đụng dập hoặc vết thương gây tổn thương 
ở:  
1. Kết mạc 
  - Có thể gặp chảy máu, tụ máu, rách kết mạc, dị vật. Máu tụ dưới kết mạc 
thường tự tiêu đi được và không để lại di chứng. Rách kết mạc đơn thuần nếu dài 
hơn 0,5cm cần phải được khâu lại. 
2. Giác mạc:   

- Bị trợt biểu mô, giác mạc bị phù nề, mờ đục 
- Có thể có xuất huyết tiền phòng, điều trị bằng cách tra thuốc sát trùng, 

thuốc kháng sinh, thuốc tăng cường cho sự lành sẹo, thuốc chống viêm mống mắt 
thể mi. 

- Dị vật giác mạc :  Lấy dị vật bằng tăm bông, bằng kim tiêm, mổ lấy dị vật. 
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- Vết thương xuyên giác mạc. Nếu vết thương lớn thì dễ thấy và phòi qua đó 
là tổ chức nội nhãn, thường là mống mắt. Khi vết thương nhỏ gọn, tự liền khít, lúc 
đó cần nhớ tam chứng: 

+ Tiền phòng xẹp hoặc nông 
+ Nhãn áp hạ 
+ Tiền xử chấn thương. 

- Sau đó băng ép chuyển tuyến trên. 
3. Củng mạc 

- Tụ máu kết mạc, khối phồng có màu đen của hắc mạc. 
- Tiền phòng sâu, mống mắt thậm chí còn lõm về phía sau. 
- Mắt mềm, có khi không đo được nhãn áp. 
- Soi đáy mắt: Máu dịch kính, vết thương ở võng mạc, hắc mạc. 
Khi đã nghĩ tới vết thương củng mạc thì cần chỉ định phẫu thuật. Nếu chưa 

phải là chẩn đoán xác định thì với việc mở rộng kết mạc chúng ta mới có được kết 
luận chắc chắn. Cách thức xử trí các vết thương củng mạc cũng tương tự như xử trí 
tổn thương củng mạc do đụng dập. 

- Nứt dạn về sau sẽ giãn lồi củng mạc 
- Nứt vỡ, phòi các chất nội nhãn 
- Nếu có dị vật thì loại bỏ rồi băng ép chuyển tuyến trên 
- Dùng  thuốc kháng sinh, chống viêm, tăng dinh dưỡng đường toàn thân và 

tại mắt. 
4. Mống mắt, Thể mi, Tiền phòng 

- Đồng tử giãn và méo là dấu hiệu hay gặp 
- Đứt chân mống mắt, nếu đoạn đứt chân mống đủ dài mép đứt cuộn lại sẽ 

gây nhìn đôi ở mắt bị thương méo đồng tử rõ, chảy máu tiền phòng, khâu phục hồi 
chân mống mắt. 

- Nứt rách thể mi, lùi góc tiền phòng dẫn đến chảy máu tiền phòng, tăng nhãn 
áp thứ phát 

- Điều trị tiêu máu: Hyase 150 UI. Tiêm dưới kết mạc 1- 2 ống / ngày, uống 
nhiều nước để tăng lưu lượng thủy dịch, Vitamin K, Vitamin C dùng đường toàn 
thân… 
5. Thể thủy tinh 
5.1. Lệch từng phần :  

Tiền phòng nông sâu không đều, có dấu hiệu rung rinh mống mắt, bệnh nhân 
có thể nhìn đôi ở mắt bị thương. 
5.2. Lệch toàn phần :  

Thường do lực tác động rất mạnh gây đứt toàn bộ các dây chằng Zinn. Thể 
thủy tinh có thể bị lệch tới các vị trí:  

- Ra tiền phòng : Gây tăng nhãn áp cấp tính, đau nhức dữ dội 
- Vào dịch kính  
- Phòi ra ngoài qua chỗ vỡ Giác – Củng mạc 
- Vỡ bao thủy tinh thể : Khi bao bị nứt vỡ, gây viêm mống mắt thể mi sau đó 

giảm đau, băng ép chuyển tuyến trên. 
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6. Dịch kính 
Xuất huyết dịch kính rất hay gặp, cần cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, uống 

nhiều nước. Lưu ý rằng xuất huyết dịch kính thường là hậu quả của tổn thương 
võng mạc, hắc mạc. 
7. Đáy mắt 

Phù võng mạc cực sau (phù Berlin), chảy máu, bong võng mạc, rách hắc mạc.  
Khi có phù võng mạc, dùng các thuốc giãn mạch đường tiêm sau nhãn cầu ( 

Divascol ), đường uống ( Duxil …), dùng Corticoid đường toàn thân.  
Điều trị các tổn thương chảy máu, rách võng mạc cần cho bệnh nhân nằm bất 

động rồi băng ép gửi tuyến trên. 
8. Thị thần kinh 

Có thể bị chèn ép gây ứ phù đĩa thị, bị đứt gây mù đột ngột, đồng tử giãn 
hoàn toàn và mất phản xạ ánh sáng trực tiếp. Cũng có thể gặp trường hợp đứt mạch 
máu ở màng nuôi gây chảy máu trong bao thị thần kinh.  

Nhìn chung, tổn thương thị thần kinh mất thị lực tức thì sau sang chấn ít khi 
hồi phục, thường dẫn tới teo thị thần kinh. Nếu tình trạng mất thị lực xảy ra sau 
sang chấn khoảng 24h đến 48h thường do nguyên nhân chèn ép cần huy động mọi 
khả năng có thể để tìm nguyên nhân ( chụp CT, chụp MRI…., Siêu âm hốc 
mắt…vv )  

Sau đó chuyển tuyến trên sớm thì có cơ hội phục hồi thị lực. 
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CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
 

BỆNH SÂU RĂNG 
 
I. ĐẠI CƯƠNG 
 Sâu răng là bệnh ở tổ chức cứng của răng, diễn ra qua trình tiêu dần các chất 
vô cơ và hữu cơ ở men và ngà tạo lỗ sâu. Thương tổn của sâu răng là kết quả của 
qua trình hủy khoáng mạnh hơn tạo khoáng. Sâu răng là bệnh phổ biến, mắc sớm và 
lan rộng. Bệnh tiến triển chậm từ men răng đến ngà răng.  
 Các nguyên nhân bệnh thường gặp: 
     + Vi khuẩn: S.mutans 
                    + Thức ăn: chất bột và đường 
                     + Răng: (hình thái, vị trí, tuổi của răng, chất lượng răng ) 
                     + Dòng chảy pH quanh răng 
 
II.TRIỆU CHỨNG:  
1. Sâu men:  
 - Cơ năng:  Sâu men không có triệu chứng cơ năng 
 - Thực thể: lâm sàng có chấm trắng trên răng 
2. Sâu ngà: 
 - Cơ năng: Cảm giác ê buốt khi có kích thích( nóng, lạnh, chua, ngọt) hết 
kích thích hêt ê buốt. Dắt thức ăn.  
 - Thực thể: 
  + Khám thấy lỗ sâu. Đáy lỗ sâu mềm( ngà mủn) màu nhạt, ê buốt rõ 
khi thăm khám..sâu răng tiến triển. Đáy lỗ sâu cứng, sẫm màu, không ê buốt khi 
thăm khám…sâu răng ngưng tiến triển 
III.ĐIỀU TRỊ: 
 Nguyên tắc: phát hiện và điều trị sớm để có kết quả tốt 
1. Đối với sâu men  
 - Làm sạch sâu men bằng oxy già pha loãng 
          - Thổi khô 
 - Phủ lớp bảo vệ lên bề mặt  
2. Đối với sâu ngà 
 - Làm sạch lỗ sâu, tạo lỗ hàn phù hợp từng loại 
 - Sát khuẩn lỗ sâu bằng oxy già pha loãng 
 - Thổi khô 
 - Hàn kín bằng vật liệu hàn vĩnh viễn phù hợp từng răng và từng loại sâu ngà 
(sâu ngà nông hay sâu ngà sâu) : răng cửa hàn thẩm mỹ băng composite, răng hàm 
Amalgam, Fuji, Composite, với răng sâu ngà nông có thể hàn bằng Aamalgam, 
Fuji, Composite. Với răng sâu ngà sâu có thể phải hàn lót bằng Eugenat hoặc 
Hydroxytcanxi trước khi hàn vĩnh viễn bằng Fuji 
     - Dặn dò bệnh nhân sau hàn: .kiêng nhai sau hàn                      
 - Theo dõi miếng hàn và tái khám định kỳ 
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BỆNH  VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG 
 Viêm quanh cuống răng là thương tổn viêm phần mô quanh cuống răng 
I. NGUYÊN NHÂN 
 Các nguyên nhân thường gặp trong viêm quanh cuống răng:                
 - Do vi khuẩn : la nguyên nhân hàng đầu gây viêm quanh cuống. 
           - Sâu răng, viêm tủy không điều trị hoặc điều trị không đúng như: dụng cụ 
điều trị quá cuống, lấy tủy hoại tử 1lần đẩy tủy hoại tử ra vùng cuống, dùng thuốc 
sát khuẩn có tính kích thích mạnh... 
          - Sang chấn răng, khớp cắn 
           - Do các bệnh quanh răng. 
II. TRIỆU CHỨNG: 
1. Viêm quanh cuống cấp: 
        - Toàn thân:  
  + Bệnh nhân mệt mỏi, sốt cao. Hội chứng nhiễm trùng. 
                     + Sưng đau hạch dưới hàm 
         - Tại chỗ: 
  + Đau tự nhiên, dữ dội, liên tục, đau lan lên thái dương            
                     + Nhạy cảm với kích thích cơ học 
                     + Cảm giác răng trồi cao, không thể cắn hai hàm được 
                     + Sưng nề tại chỗ và vùng da tương ứng, mất các nếp tự nhiên… 
                     + Há miệng hạn chế 
                     + Răng lung lay, đổi màu 
                     + gõ đau, thử tủy âm tính 
          - Chụp Xquang: dây chằng quanh cuống giãn rộng, nếu là đợt cấp viêm 
quanh cuống mạn tính thì có hình ảnh nang, u hạt hoặc tiêu chân răng không đều 
2. Viêm quanh cuống bán cấp  
 Là tiến triển của viêm quanh cuống cấp sau 1 tuần điều trị hoặc không điều 
trị. Các biểu hiện lâm sàng thường thấy: 
          - Toàn thân và tại chỗ các triệu chứng so với mức độ cấp tính giảm dần. 
 - Răng đổi màu, đỡ lung lay, lợi đỏ. 
           - Thử tủy âm tính. 
           - Xquang có vùng sang ở cuống răng. 
3. Viêm quanh cuống mạn tính 
  - Cơ năng: miệng hôi. Đau âm ỉ khó chịu, cảm giác trồi cao răng 
  -Thực thể: 
   + Thấy các tổn thương nguyên nhân: sâu, vỡ răng, nứt răng… 
           + Răng lung lay các mức độ 
           + Răng đổi màu  
           + Gõ hơi chối 
           + Có thể thấy lỗ dò mủ 
  - Xquang:  
  + Dây chằng dãn rộng 
                 + Hình ảnh tổn thương xương ổ răng, chân răng và vùng cuống, u hạt 
hoặc nang 
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III. ĐIỀU TRỊ 
       - Tháo trống, dẫn lưu. 
      - Điều trị nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ: kháng sinh tùy trường hợp uống 
hay tiêm, khi có nguy cơ nhiễm trùng lan rộng hay nhiễm khuẩn huyết phải dùng 
kháng sinh liều cao hay kháng sinh phối hợp ,có thể phải truyền tĩnh mạch.  
Thông thường dùng đường uống: Rodogyl (Spiranisol),  Fixma 0.1g, Doropycin 
3MIU-1.5MIU 
 - Chống viêm : Medrol 16-4mg, Alpha choay, Tiamozym 10mg 
 - Gỉảm đau: Dopagancodein hoặc Tatanol  
       - Nhổ răng nguyên nhân để loại bỏ ổ nhiễm khuẩn. Áp dụng khi răng không 
còn chức năng ăn nhai và thẩm mỹ. Tủy không thông hoặc răng có thể gây biến 
chứng. Với răng viêm quanh cuống mạn sau nhổ cần nạo ổ răng để loại bỏ u hạt 
hoặc nang 
        - Điều trị bảo tồn ( điều trị tủy) :đối với răng còn chức năng ăn nhai  :      
  + Sát khuẩn tại chỗ- vô cảm  
                 + Mở rộng buồng, lấy tủy răng 
                 + Nong rộng ống tủy. Bơm rửa, sát khuẩn buồng và ống tủy, hàn vĩnh 
viễn thân răng 
                + Phẫu thuật nạo, cắt cuống. Còn tùy mức độ tổn thương vùng cuống 
(Thường áp dụng đối với răng VQC mạn răng 1chân có nang cuống răng). 
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CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG 
 

XỬ TRÍ CHẢY MÁU MŨI 
Bệnh thường gặp ở nhiều mức độ và do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

 I. CHẢY MÁU MŨI TRƯỚC 
1. Vị trí chảy máu       

- Chảy máu điểm mạch Kiselbach. 
           - Chảy máu niêm mạc 
2. Nguyên nhân:  

- Do viêm mũi: thường gặp ở  TE và phụ nữ đưa tay cậy mũi. Chảy ở 1 hoặc 
2 bên có xu hướng tự cầm. 

- Thường do các nguyên nhân chung: Sốt xuất huyết, bệnh về máu… Lâm 
sàng thường thấy máu chảy 2 bên mũi và kéo dài. 
3. Xử trí:   

- Để bệnh nhân ngồi dậy, đầu thẳng máu sẽ chảy ra lỗ mũi trước để theo dõi,  
không được nằm ngửa vì bệnh nhân sẽ nuốt máu và gây tụt huyết áp.  

- Nếu nhẹ: Ấn cánh tay đè cánh mũi vào vách ngăn.  
- Nếu chảy 2 bên thì bóp nhẹ cánh mũi một lát cũng cầm được. 

4. Điều trị:   
- Kháng sinh  :  Nhóm Betalactam 
- Chống viêm  : Corticoid. 
- Vệ sinh mũi tại cơ sở chuyên khoa. 

 
II. CHẢY MÁU MŨI SAU 
1. Vị trí  

Máu chảy ở trên đuôi cuốn giữa 
2. Triệu chứng 

Không thấy chảy ra qua lỗ mũi trước hay chỉ chảy ít, xì ra máu cả khi ngồi 
dậy đầu thẳng. Máu chảy xuống họng, máu tươi, người già và trẻ em dễ bị sặc.  

Nếu chảy ít bệnh nhân nuốt không biết. 
3. Nguyên nhân 

Cần khám các xét nghiệm bổ xung tìm nguyên nhân 
4. Xử trí:  

Cầm máu mũi bằng cách đặt Meche ở mũi trước, nếu không được đặt Meche 
mũi sau tại cơ sở chuyên khoa ( Chuyển tuyến trên )  
5. Điều Trị   

Điều trị theo nguyên nhân 
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XỬ TRÍ KHÓ THỞ TRONG TAI – MŨI – HỌNG 
( Ở trẻ em tử 1 đến 5 tuổi ) 

 
I. KHÓ THỞ TẠI MŨI 
1. Khó thở do dị vật:     

- Có thể tìm thấy dị vật ở một hoặc cả 2 bên hốc mũi. 
- Triệu chứng: Khó thở, có mùi thối, chảy mũi xanh. 
- Xử trí:       

+ Lấy dị vật 
                  + Chống viêm:  Kháng sinh nhóm Betalactam. 
2. Khó thở do VA:  

- Triệu chứng: Thở khụt khịt tăng về đêm, có thể khó thở đột phát về đêm của 
viêm thanh quản co rít. 

- Xử trí:    
+ Kháng sinh nhóm Betalactam, Aminoglycosid. 

             + Chống viêm:  Corticoid 
              + Kháng Histamin 
 
II. KHÓ THỞ TẠI HỌNG 
 - Viêm Amidan quá phát: Có thể về đêm do tụt vào trong họng gây khó thở 
rõ hơn, ngáy to, có thể có cơn ngừng thở ngắn. Ăn uống có thể sặc, giọng nói 
không rõ 

- Xử trí: Cắt Amidan 
 
III. KHÓ THỞ TẠI THANH QUẢN 
1. Viêm thanh quản cấp 

Là một bệnh hay gặp ở trẻ em từ 1 – 5 tuổi cần phải theo dõi chặt vì không 
điều trị kịp thời có thể phải cấp cứu bằng mở khí quản. 
1.1. Triệu chứng 
- Viêm thanh quản trên thanh môn:  

Xuất hiện đột ngột sau vài giờ đã thấy khó thở rõ và điển hình của khó thở 
thanh quản: Khó thở chậm, khó thở thì thở vào, có tiếng rít và khàn tiếng 
- Viêm thanh quản dưới nắp thanh môn:  

+ Thường gặp nhất 90% do thay đổi thời tiết hoặc sau cúm.  
+ Khó thở thường xuất hiện sau viêm mũi họng biểu hiện: 
+ Khó thở nhanh, khó thở thì thở vào đặc biệt không khàn tiếng nên chẩn 

đoán dễ bỏ qua viêm thanh quản. 
+ Ho ông ổng, khó thở tăng dần có thể nguy kịch 

1.2. Xử trí:  
-Chú ý: 

+ Phải thăm khám nhanh, xác định mức độ khó thở, tình trạng khó thở 
+ Thận trọng khi khám đặc biệt là khi đè lưỡi để khám họng, tránh di chuyển 

bệnh nhân. 
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- Hướng xử trí:  
+ Nhằm đưa Oxy vào chu trình hô hấp 
+ Đảm bảo  thông thoáng, tránh bít tắc, ứ đọng 
+ Tùy theo tình trạng bệnh nhân, hoàn cảnh, phương tiện, kỹ thuật đề ra biện 

pháp xử lý không dập khuôn cứng nhắc theo 1 phương pháp nào. 
-Ở nơi không có phương tiện cấp cứu: 

+ Hô hấp hỗ trợ Miêng – Miệng :  hà hơi thổi ngạt 
+ Hô hấp hỗ trợ ngoài lồng ngực: Xoa bóp tim, thở oxy ( Miệng phải thông 

thoáng ) 
- Ở nơi có phương tiện cấp cứu: Tiến hành chọc kim qua màng giáp nhẫn:  

+ Dùng kim to chọc qua hõm màng giáp nhẫn hướng hơi chếch xuống dưới 
sâu đủ qua màng. Kiểm tra bằng 1 sợi bông hoặc chỉ thấy di động theo nhịp thở là 
được. Cố định kim cho thở oxy qua đốc kim.  

+ Khi bệnh nhân tiến triển tốt nên thì chuyển tuyến trên tiếp tục điều trị. 
- Thuốc điều trị: 

+ Chống bội nhiễm : Nhóm Betalactam, Aminoglycosid 
+ Chống viêm phù nề : Corticoid 
+ Làm ấm và ẩm không khí thở nhất là mùa khô hanh 

 
IV. KHÍ PHẾ QUẢN 

Dị vật đường thở thường gặp nguyên nhân do đồ chơi hoặc thức ăn. 
1. Triệu chứng:  

- Hội chứng xâm nhập, tím tái, mất tiếng có thể ngạt, ngừng thở trong vài 
phút 

- Nếu dị vật mắc ở thanh quản: Có khó thở thanh quản, khàn tiếng 
- Nếu dị vật xuồng khí quản có thể khó thở thanh quản từng lúc, có thể bình 

thường, có thể kích thích. 
2. Xử Trí:  

- Như phần xử trí khó thở tại thanh quản. 
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CHUYÊN KHOA DA LIỄU 
 

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY 
I. ĐẠI CƯƠNG 

Mày đay là bệnh mãn tính mà nguyên nhân rất đa dạng và việc xác định chẩn 
đoán đặc hiệu không phải dễ dàng. Đây là bệnh theo cơ chế typ I có sự  sản xuất 
IgE đặc hiệu với dị nguyên tiếp xúc lần thứ 2.  

Hình thái tổn thương lâm sàng đa dạng như sẩn phù, ban đỏ , dấu hiệu vạch 
da đồ, phù Quincke... 

Nguyên nhân của bệnh bao gồm nhiều yếu tố như áp lực, ánh sáng mặt trời, 
viêm mao mạch, mày đay nhiễm sắc trong bệnh tăng Mastocyt, đôi khi không rõ 
nguyên nhân như trong mày đay tự phát hoặc phù mạch thần kinh di truyền. 

Việc chẩn đoán đặc hiệu dựa vào việc tiến hành các test bì như test áp, prick-
test, định lượng IgE đặc hiệu, test kích thích đường uống..  

Kháng histamine thế hệ 1 là sự lựa chọn ưu tiên trong điều trị mày đay. Các 
thuốc thường được sử dụng trong phù Quincke hoặc phù mạch thần kinh di truyền 
là Danazol....  

Tiên lượng bệnh tuỳ thuộc vào từng loại tổn thương và mức độ  tổn thương.  
 
II. CHẨN ĐOÁN   
1. Phương pháp khai thác và thăm khám:  

Việc khai thác tiền sử bệnh là rất quan trọng nhất là ở lần khám đầu tiên. Tìm 
kiếm các dấu hiệu có trước, hiện tại và tiến triển qua các thời kỳ tổn thương. Khai 
thác các yếu tố thuận lợi, thúc đẩy xuất hiện các triệu chứng như các yếu tố vật lý, 
thức ăn, thuốc. Cần thiết quan sát kỹ hình thái tổn thương, kích thước, màu sắc, vị 
trí kể cả mức độ ngứa, cảm giác đau, nóng rát nếu có.  

Nếu phù Quincke kèm theo cần tìm kiếm dấu hiệu khó nuốt hoặc khó thở 
hoặc thở có tiếng rít. Bên cạch đó cần lưu ý các dấu hiệu toàn thân như đau đầu, 
chóng mặt, ngất, nôn, buồn nôn đau bụng ỉa chảy.  
2. Hình thái lâm sàng:  
2.1.Phản ứng cấp tính:  

- Mày đay cấp tự phát ( urticaire aigue idiopathique): xuất hiện sẩn phù 
nhanh kích thước khác nhau từ 2 đến 5 mm. Sẩn đa dạng về hình thái và kích thước 
kèm theo ngứa nhiều. Thời gian tổn thương kéo dài trong 24h. Phần lớn bênh nhân 
có kèm theo phù Quincke hay ở mi mắt, môi, lưỡi hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể 
như bộ  phận sinh dục ngoài, tay chân...Các tổn thương cấp tự phát thường mất đi 
không để lại di chứng.  

- Mày đay do dị ứng cấp tính (urticaire aigue allergique): là phản ứng qua 
trung gian IgE, xảy ra nhanh điển hình như trong sốc phản vệ. Dấu hiệu tiền triệu 
bao gồm ngứa, cảm giác kim châm ở gan bàn tay, bàn chân..nôn, buồn nôn, tức 
ngực, khó thở, hạ HA, ngứa nhiều toàn thân, co thắt phế quản, khi tổn thương sâu 
hơn ở nơi tổ chức lỏng lẻo người ta gọi đó là phù Quincke đôi khi có kèm theo phù 
thanh quản. Tuy nhiên nhiều hình thái tổn thương mày đay nặng mà không tiến 
triển thành sốc phản vệ.  



118 
 

- Mày đay giống dị ứng (urticaire peudo-allergique): người ta gọi loại hình 
này là mày đay không có liên quan đến cơ chế miễn dịch, đây là cơ chế không dung 
nạp hoặc giả phản vệ.Tổn thương xuất hiện ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Mức độ 
nặng nhẹ phụ thuộc vào số lượng dị nguyên tiếp xúc. Phản ứng mất nhanh sau khi 
ngừng thuốc hoặc tiếp xúc dị nguyên. Mày đay dạng này hay gặp sau khi tiếp xúc 
với aspirine hoặc các chât ức chế cyclo-oxygenase (enzym tham gia vào quá trình 
chuyển hoá a.arachidonique). Aspirine làm nặng bệnh mày đay ở 75% số bệnh 
nhân. Ngoài ra các chất cản quang có iode, chất cao phân tử như dextrans hoặc chất 
gây tê tại chỗ cũng là một trong các tác nhân thúc đẩy xuất hiện bệnh.Các chất như 
morphine, codeine, ức chế men chuyển có thể gây ra phù Quincke hoặc mày đay.  
 
2.2. Mày đay do yếu tố vật lý (urticaire physique):  

- Phản ứng da với các chất kích thích cơ học: Hiện tượng vạch da đồ, xuất 
hiện sau vài phút khi vạch nhẹ trên da, biểu hiện là một đường sẩn phù, đỏ ngứa, 
chẩn đoán dễ dàng.  

- Mày đay xuất hiện muộn do áp lực: khi ấn trên da với áp lực hằng định 
xuất hiện ban đỏ muộn, phù ở thượng bì và tổ chức hạ bì. Thời gian xuất hiện trong 
khoảng 30 phút đến 9h sau khi kích thích. Tổn thương có ngứa , đau hay gặp ở nơi 
tiếp xúc với áp lực như dây đeo áo lót, thắt lưng da hoặc chỗ tỳ đè của giầy dép.  
 
2.3. Mày đay do thay đổi nhiệt độ:  

Có sự tham gia của cholin (urticaire cholinergique) thường xuất hiện sẩn đỏ 
phù sau tắm nước nóng ,  hoặc tiếp xúc với nóng. Tổn thương có sẩn phù , xung 
quanh có đỏ da, hay ở phần trên của cơ thể, kèm theo có phù Quincke. Nhiệt độ 
thực nghiệm có thể đến 38-49 °C.Tổn thương kéo dài trong nhiều giờ.  

- Mày đay do lạnh: xuất hiện ở những vùng da tiếp xúc lạnh, sau tiếp xúc 
xuất hiện ngứa có cảm giác nóng rát, ban đỏ sẩn phù.  

- Mày đay do tiếp xúc ánh sáng mặt trời: tổn thương đỏ da lan toả ngứa 
nhiều , có cảm giác như kim châm, nóng rát, giai đoạn cuối có thể có bong vẩy. Đây 
là tổn thương da hay gặp. Nhất là tại vùng da hở có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.  
 
2.4. Phù mạch  thần  kinh di truyền (Oedème angio- neurotique héréditaire)  

Đây là tổn thương có ở từng giai đoạn từ khi còn nhỏ, tổn thương thường 
nặng, phù xảy ra nhanh sau những tiếp xúc hoặc can thiệp vùng đầu mặt cổ ( nhất là 
nhổ răng). Phù to, mọng ,đỏ ngứa và tê bì không có cảm giác chính xác. Đối với thể 
nặng có tổn thương dạ dày và đường thở, đau bụng do rối loạn nhu động ruột.  

Xuất hiện nôn và buồn nôn , phù thanh quản đôi khi ảnh hưởng đến tính 
mạng của bệnh nhân. Phù là hậu quả của quá trình tăng tính thẩm thấu thành mạch 
và có thoát mạc.  

Phù mạch thần kinh di truyền có 2 typ:  
Typ I: gặp trong 80-85% các trường hợp do giảm số lượng yếu tố ức chế C1 

esterase. Nồng độ yếu tố ức chế C1   thường <100mg/l. 
Typ II: do rối loạn chức năng của chất ức chế C1. 
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2.5. Mày đay do viêm mạch( vascurarite urticairenne):  

- Biểu hiện lâm sàng như mày đay thông thường, tuy nhiên tổ chức học là 

biểu hiện viêm mao mạch dị ứng. Sự khác nhau về tổ chức học cho phép chẩn đoán 

phân biệt 2 hình thái tổn thương này. Mày đay do viêm mạch đặc trưng bởi các tổn 

thương cơ bản tồn tại cùng một nơi lâu hơn và kéo dài hơn.  

Có cảm giác nóng rát nơi tổn thương. Sau khi kết thúc giai đoạn cấp, trên da 

còn  nhiều ban đỏ nhạt màu có vảy và có thể có xuất huyết. Dạng tổn thương này 

hay gặp trong các tổn thương bệnh hệ thống. Có thay đổi trong xét nghiệm miễn 

dịch học như có KTKN,  giảm bổ thể. Tăng các globuline miễn dịch và có thể có 

yếu tố RF. Mày đay viêm mạch có đặc điểm tổ chức học riêng như tắc nghẽn các 

mạch máu do thâm nhiễm tế bào viêm.  

2.6. Mày đay nhiễm sắc do tăng tế bào Mast (urticaire pigmentaire/ Mastocytose) 

Do tăng cao mật độ của tế bào Mast tại nhiều vị trí nhưng thường tập trung 

nhiều ở tổ chức dưới da. Hình thái lâm sàng đa dạng. Ban mày đay có nhiễm sắc, 

sẫm màu. Có hiện tượng tích tụ tế bào Mast ở  nội tạng,  xương,  tuỷ...Ban lan toả , 

sẫm màu kèm theo các triệu chứng toàn thân như đau đầu, ỉa chảy, đôi khi có rối 

loạn ý thức.  

3. Test chẩn đoán mày đay ( chuyển tuyến ):  

- Định lượng IgE  đặc hiệu với dị nguyên nghi ngờ bằng phương pháp RAST. 

Phương pháp này có ý nghĩa trong một số các trường hợp cần có chẩn đoán rõ 

nguyên nhân, tuy nhiên để tiến hành như một xét nghiệm thường qui thì đây là xét 

nghiệm có giá thành cao . Định lượng IgE toàn phần không có ý nghĩa trong chẩn 

đoán đặc hiệu.  

- Prick-test: được tiến hành khi các triệu chứng cấp tính đã ổn định.Thông 

thường được làm ở mặt trước cánh tay, dị nguyên được nhỏ trên da, lẩy nhẹ bằng 

dụng cụ riêng, đọc kết quả nhanh sau 15 phút. Trường hợp quá mẫn cảm thì phản 

ứng có thể sẽ dương tính mạnh.  

- Test kích thích đường uống: đôi khi cũng cho kết quả tốt cho chẩn đoán 

nhưng việc đánh giá khó khăn.  

- Test áp (patch-test): nhỏ 0,1 ml chất nghi ngờ trên vùng da 9cm2 trước cánh 

tay, phản ứng dương tính từ 15 đến 30 phút  với sẩn đỏ hoặc bọng nước.  
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III. ĐIỀU TRỊ  

Kháng histamine thế hệ 1 là sự lựa chọn đầu tiên. Với liều phù hợp sẽ có hiệu 

quả trong phần lớn các trường hợp.Tổn thương được kiểm soát nếu được điều trị 

đúng và đủ liều. Trong trường hợp dùng kháng histamine thế hệ 1 chưa đạt hiệu quả 

tốt thì theo một số tác giả có thể sử dụng thuốc chống trầm cảm 3 vòng thí dụ như 

doxepine vì nó có cả tác dụng kháng histamine. Nếu dùng kháng histamine thế hệ 2 

đơn độc thì không có hiệu quả điều trị mày đay.  

Trong trường hợp mày đay có sốc phản vệ kèm theo: cần phối hợp kháng 

histsmine, corticoides và adrenaline. Ngay khi có phù Quincke thì việc điều trị bằng 

adrenaline là chỉ định có hiệu quả nhằm ngăn chặn phù thanh quản trong các trường 

hợp dị ứng cấp.  

Nếu tổn thương  mày đay do ánh sáng mặt trời thì kháng histamine H1 kinh 

điển chỉ có hiệu quả một phần trong khi đó fexofenadine (Telfast) có hiệu quả tốt 

hơn.  

Trong phù mạch thần kinh di truyền: sử dụng Danazol với liều 600mg/ 24h sẽ 

cải thiện đáng kể triệu chứng trong 4 tuần. Phác đồ điều trị được khuyến cáo:  

 

Thuốc Liều dùng Cách dùng 

Danazol 200-600mg/24h Dùng hàng ngày trong 1 tháng. 

Sau đó mỗi đợt 5 ngày rồi nghỉ 5 ngày 

Stanozolol 1-2mg/24h Cách dùng như Danazol 

 

Đối với mày đay viêm mạch: không có điều trị thật đặc hiệu trong bệnh này. 

Kháng Histamine thế hệ 1 và các thuốc chống viêm không phải steroide cho kết quả 

rất khác nhau. Đối với một số bệnh nhân người ta nhận thấy vai trò điều trị  mày  

đay viêm mạch của hydroxychloroquine, dapsone, colchicine và đôi khi cả 

sulfasalarine, muối vàng.  
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ YHCT 
 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẢM CÚM 
I. ĐẠI CƯƠNG 

Cảm mạo và cúm là những chứng bệnh rất phổ biến, ảnh hưởng không ít đến 
sức khoẻ cộng đồng. Theo Y học cổ truyền, cảm mạo và cúm chính là bệnh cảnh 
cảm mạo phong hàn và cảm mạo phong nhiệt xảy ra khi phong tà (phong hàn, 
phong nhiệt) xâm phạm vào cơ thể nhân lúc chính khí giảm sút (sức đề kháng cơ 
thể kém). 

Các phương pháp điều trị và phòng bệnh cảm cúm theo Y học cổ truyền 
tương đối đơn giản, rẻ tiền, hiệu quả, có thể chữa sớm tại nhà và tuyến y tế cơ sở, 
cộng đồng dễ chấp nhận, góp phần trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 

Theo Y học hiện đại, cảm mạo là bệnh cảm lạnh, cúm là bệnh cảnh nhiễm 
virut cúm.  
II. CHỈ ĐỊNH  

- Cảm mạo phong hàn: Cảm mạo (còn có tên gọi là “thương phong”) 
- Cảm mạo phong nhiệt: Cúm (còn có tên gọi là “thời hành cảm mạo”) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  
- Các bệnh nhân sốt chưa rõ nguyên nhân 

IV. CHUẨN BỊ 
1. Cán bộ y tế: Y, bác sỹ, lương y đã được đào tạo theo quy chế 
2. Phương tiện: Ngoài các dụng cụ dùng cho các bệnh nhân nằm điều trị nội trú, 
phải có đủ các vị thuốc nam, thuốc bắc để điều trị cảm cúm, phương tiện sắc thuốc 
uống, đun nước xông để phục vụ người bệnh. 
3. Người bệnh: hồ sơ bệnh án theo đúng mẫu bệnh án kết hợp y học hiện đại với y 
học cổ truyền. 
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

Y học cổ truyền chia thành 2 thể 
1. Thể cảm mạo phong hàn:  

- Triệu chứng: Mũi ngạt, nói khàn, hắt hơi, chảy nước mũi trong hoặc ngứa 
họng, ho, đờm nhiều trắng loãng, thậm chí đau đầu, đau mình mẩy, sợ gió, sợ lạnh, 
phát sốt, không đổ mồ hôi, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù. 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn 
- Chẩn đoán nguyên nhân: Phong hàn 
- Pháp điều trị: Phát tán phong hàn (Tân ôn giải biểu) 
- Điều trị bằng thuốc: 

+ Thuốc xông: Là phương pháp rất phổ biến và được cộng đồng ưa chuộng. Dược 
liệu sử dụng rẻ tiền, dễ kiếm, sẵn có ở địa phương, kết quả lại cao. Có những trường 
hợp cảm mạo chỉ cần xông một lần là khỏi. Bài thuốc xông là nấu nồi xông với 3 
loại lá: - Lá có tác dụng kháng sinh: lá hành, lá tỏi. 

- Lá có tác dụng hạ sốt: lá tre, lá duối. 
- Lá có tinh dầu, có tác dụng sát trùng đường hô hấp: lá chanh, lá bưởi, 

lá tía tô, lá kinh giới, lá bạc hà, lá sả, lá hương nhu,... 
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Mỗi thứ một nắm, Tổng cộng khoảng 200-300g, rửa sạch lá, cho vào nồi 

khoảng 2-3 lit nước, đun sôi. Đặc biệt những lá có tinh dầu cho vào sau khi nước đã 

sôi, đậy kín vung, đun sôi lại, bắc ra. Khi xông chùm chăn kín cả người bệnh và nồi 

xông, mở nồi nước xông từ từ cho hơi nóng mùi tinh dầu bốc lên bệnh nhân.  

Xông từ 10 - 20 phút. Xông xong, lau sạch mồ hôi, thay quần áo, tránh gió 

lạnh. Sau khi xông, ăn bát cháo hành với tía tô (ăn nóng). 

+ Bát cháo giải cảm:  Gạo tẻ 30g Lá tía tô thái nhỏ 8g 

Muối 1g Gừng sống 3 lát 

     Hành sống giã nhỏ 3 củ 

Gạo nấu thật nhừ rồi cho hành, gừng, lá tía tô và muối vào. Nếu có trứng gà, 

đánh vào cháo 1 quả, khuấy đều, đem ra ăn khi còn nóng. Ăn xong đắp chăn độ 30 

phút cho ra mồ hôi, sau đó lau khô và thay áo quần. 

+ Thuốc uống:  Kinh giới 12g Tía tô 12g Sinh khương 3 lát  

Bạch chỉ 12g Trần bì 6g  

Quế chi 6g Bạc hà 10g 

Sắc uống ngày 1 thang, uống 1 – 3 thang. 

2. Thể cảm mạo phong nhiệt: 

- Triệu chứng lâm sàng: Phát sốt, hơi sợ gió, sợ lạnh, có ra mồ hôi, đau đầu, 

ngạt mũi hoặc chảy nước mũi nặng, hầu họng sưng đỏ đau, ho ra đờm đặc, rêu lưỡi 

vàng mỏng, mạch phù sác.  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Phong nhiệt 

- Pháp điều trị: Phát tán phong nhiệt (Tân lương giải biểu) 

- Điều trị cụ thể: 

+ Thuốc uống: Bạc hà 10g Ké đầu ngựa 12g 

Cát căn 10g Cam thảo đất 10g 

Địa liền 10g Lá dâu 10g 

Lá tre 10g Bạch chỉ 10g  

Cúc tần 10g Cối xay 10g 

Sắc uống ngày 1 thang. Uống 3 thang. 

3. Phòng bệnh 

Cảm cúm là một bệnh phổ biến, cúm thành dịch, ảnh hưởng không ít đến sức 

khoẻ cộng đồng. Các phương pháp dự phòng cảm cúm theo Y học cổ truyền rẻ tiền, 

dễ kiếm, sẵn có ở địa phương khiến cộng đồng dễ chấp nhận gồm các biện pháp 

sau: 
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- Trong mùa dịch: nâng cao sức đề kháng, giữ cơ thể không bị lạnh khi thời 

tiết thay đổi. 

+ Phát hiện sớm để cách ly. 

+ Hạn chế tiếp xúc, hạn chế tập trung đông người khi có dịch. 

- Thời gian có cúm hướng dẫn mọi người dùng: 

+ Tỏi: mỗi bữa ăn kèm vài nhánh tỏi sống. Người lớn 3 nhánh. Trẻ em ăn 1 

nhánh. 

+ Rượu tỏi: Giã nát 200g tỏi ngâm trong 1 lit rượu trong 2 ngày, lọc lấy rượu. 

Mỗi tuần uống 3 ngày, mỗi ngày từ 30-50 giọt. 

+ Khi có dịch cúm dùng bông tẩm dầu tỏi bôi và hít vào lỗ mũi vào buổi 

sáng, chiều (hoặc giỏ mũi). Công thức: tỏi giã nát 20g + dầu vừng hoặc dầu lạc 

200ml. 

+ Châm hoặc day ấn huyệt túc tam lý hàng ngày. 

Khi đã mắc bệnh: áp dụng các phương pháp điều trị tiện lợi, đơn giản như 

đánh gió, nấu nồi nước xông, châm cứu hoặc dùng các vị thuốc sẵn có ở địa 

phương. 

Đối với thể nặng, có biến chứng phải phát hiện và điều trị kịp thời.  

 

Tóm lại: Cảm cúm là bệnh thường gặp, đặc biệt ở nơi mật độ dân đông và 

mang tính truyền nhiễm. Do đó công tác dự phòng đóng vai trò quan trọng nên cần 

phải tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh, rèn luyện thân thể, tăng cường thể 

lực. Trong thời gian bệnh lưu hành phải tiêm phòng dịch, vệ sinh môi trường. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU VÙNG THẮT LƯNG 
 

I. ĐẠI CƯƠNG 
Đau thắt lưng một bên hay hai bên cột sống là một chứng bệnh do nhiều 

nguyên nhân gây ra. Có thể chia làm 2 loại: đau lưng cấp và đau lưng mạn. 
Bệnh danh: Y học cổ truyền gọi chứng đau lưng là: Yêu thống 
Phân loại và nguyên nhân gây bệnh:  

+ Đau lưng cấp: 
- Đau lưng cấp do hàn thấp: Xảy ra đột ngột do bị lạnh, mưa, ẩm thấp gây co 

cứng cơ ở sống lưng một bên hoặc cả hai bên. 
- Đau lưng cấp do viêm cột sống: dây chằng cột sống bị viêm, bị phù nề chèn 

ép vào thần kinh gây đau vùng cột sống thắt lưng. Theo Y học cổ truyền: do thấp 
nhiệt. 

- Đau lưng cấp khi thay đổi tư thế đột ngột; hoặc mang vác nặng sai tư thế; 
sang chấn vùng sống lưng. Theo Y học cổ truyền: do khí trệ, huyết ứ. 
+ Đau lưng mạn:  

- Thường do viêm cột sống mạn tính  
- Thoái hoá cột sống  
- Lao; ung thư  
- Đau các nội tạng ở ngực, bụng lan toả ra sau lưng  
- Đau lưng cơ năng do thống kinh  
- Suy nhược thần kinh  
Điều trị chứng đau lưng cần điều trị nguyên nhân, kết hợp với chữa chứng 

đau lưng bằng thuốc, châm cứu, xoa bóp. 
 
II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau lưng cấp do lạnh và ẩm 
- Đau lưng cấp do thay đổi tư thế hay vác nặng, lệch tư thế 
- Đau lưng do viêm cột sống 

- Đau lưng do tâm căn suy nhược; đau lưng người già do cột sống bị thoái 
hoá 
 
III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Đau lưng do lao 
- Đau lưng do ung thư  

 
IV. CHUẨN BỊ 
1. Cán bộ y tế: Y, bác sỹ, lương y đã được đào tạo theo quy chế 
2. Phương tiện: Ngoài các dụng cụ dùng cho các bệnh nhân nằm điều trị nội trú, 
phải có đủ các vị thuốc nam, thuốc bắc để điều trị đau thắt lưng, phương tiện sắc 
thuốc để phục vụ người bệnh. 
3. Người bệnh: hồ sơ bệnh án theo đúng mẫu bệnh án kết hợp y học hiện đại với y 
học cổ truyền. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  
Y học cổ truyền chia thành 4 thể 

 
1. Đau lưng cấp do hàn thấp 

- Triệu chứng: đau lưng xảy ra đột ngột, sau khi bị lạnh, mưa, ẩm thấp, đau 
nhiều, không cúi được, ho và trở mình cũng đau, thường đau một bên, ấn các cơ 
sống lưng bên đau co cứng, mạch trầm huyền. 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn 
- Nguyên nhân: Hàn thấp  
- Chẩn đoán tạng phủ, kinh lạc: Bệnh ở kinh lạc 
- Phương pháp điều trị: Khu phong, tán hàn, trừ thấp, ôn kinh hoạt lạc (hành 

khí, hoạt huyết) 
- Điều trị bằng thuốc: (theo đối pháp lập phương)  

Thiên niên kiện 8g Y dĩ 16g 

Rễ lá lốt 8g Trần bì 6g 

Rễ cây xấu hổ 16g Cỏ xước 12g 

Quế chi 8g Kê huyết đằng 16g 

Tỳ giải 16g   

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, uống 7 ngày 
2. Đau lưng cấp do thay đổi tư thế hay vác nặng, lệch tư thế 

- Triệu chứng: Sau khi vác nặng lệch người, hoặc sau một động tác thay đổi 
tư thế đột nhiên bị đau một bên sống lưng, đau dữ dội ở một chỗ, vận động hạn chế, 
nhiều khi không cúi, đi lại được, cơ co cứng. 

- Chẩn đoán bát cương: Thực chứng 
- Nguyên nhân: Khí trệ, huyết ứ. 
- Chẩn đoán tạng phủ, kinh lạc: Bệnh ở kinh lạc 
- Phương pháp điều trị: hoạt huyết, hành khí (thư cân hoạt lạc) 
- Điều trị cụ thể: Dùng thuốc (theo đối pháp lập phương) 

Đan sâm 12g Uất kim 8g 

Xuyên khung 12g Chỉ xác 6g 

Ngưu tất 12g Trần bì 6g 

Tô mộc 8g Hương phụ 6g 

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, uống 7 ngày 
 

3. Đau lưng do viêm cột sống 
- Triệu chứng: Có sưng, nóng, đỏ, vùng cột sống lưng đau  
- Chẩn đoán bát cương: Thực nhiệt 
- Nguyên nhân: thấp, nhiệt. 
- Chẩn đoán tạng phủ, kinh lạc: Bệnh ở kinh lạc 
- Phương pháp điều trị: Khu phong, thanh nhiệt giải độc, hoạt thuyết, lợi 

niệu, trừ thấp 
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- Điều trị: Dùng thuốc (theo đối pháp lập phương)  
 
Thổ phục linh 16g Ngưu tất 16g 

Hy thiêm 12g Xuyên khung  12g 

Rễ xấu hổ 12g ý dĩ  12g 

Ké đầu ngựa  16g Bạch truật  10g 

Kim ngân hoa  12g Cam thảo  6g 

Vòi voi 12g   

Nếu có sốt cao thêm: Sinh địa 10g, huyền sâm 10g 
Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, 7 ngày  

 
4. Đau lưng do tâm căn suy nhược; đau lưng người già do cột sống bị thoái hoá 

4.1. Đau lưng do tâm căn suy nhược (Thể can thận hư) 

- Triệu chứng: Đau lưng, ù tai, ngủ ít, hồi hộp, nhức đầu, tiểu tiện vàng, đại 

tiện táo, trí nhớ giảm, miệng khô, mạch tế sác, nam giới có thể bị di tinh, nữ có thể 

rối loạn kinh nguyệt. 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu, lý tương kiêm, thiên nhiệt 

- Nguyên nhân: Can thận hư 

- Chẩn đoán tạng phủ, kinh lạc: Bệnh ở tạng phủ lẫn kinh lạc 

- Phương pháp điều trị: Bổ thận âm, bổ can huyết, an thần, cố tinh (nam), 

điều hoà kinh nguyệt (nữ). Nếu kèm theo thận dương hư thì thêm bổ thận dương. 

- Điều trị: Bài thuốc (Theo đối pháp lập phương): 

 
Thục địa  12g Long nhãn  12g 

Kỷ tử  12g Kim anh  8g 

Hoàng tinh  12g Khiếm thực  8g 

Hà thủ ô  12g Thỏ ty tử  8g 

Táo nhân  8g Tục đoạn  12g 

Bá tử nhân  8g  Ba kích  8g 

 
Ngày sắc uống 1 thang chia 2 lần, uống từ 15 đến 30 thang  

Nếu do suy nhược thần kinh, cơ bản là chữa toàn thân như đã nêu ra ở bài suy 

nhược thần kinh, thêm các thuốc bổ vừa bổ thận: ba kích, đỗ trọng,... vừa chữa đau 

lưng như: ngưu tất, tục đoạn, cẩu tích. 
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4.2. Đau lưng ở người già do bị thoái hoá cột sống: (Nếu do thoái hoá cột sống 

người già, cũng dùng các thuốc chữa đau lưng, bổ thận, trừ phong hàn thấp như các 

thuốc đã nêu ở bài thoái hoá cột sống) 

- Triệu chứng: Đau lưng nhiều, đau tăng khi trời lạnh, chườm nóng đỡ đau, 

chân tay lạnh, sợ lạnh, rêu lưỡi trắng; kèm các chứng can thận hư: lưng gối mỏi đau, 

tiểu tiện nhiều, ù tai, ngủ ít, mạch trầm tế. 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu, lý tương kiêm, thiên hàn 

- Chẩn đoán tạng phủ, kinh lạc: Bệnh ở cả tạng phủ lẫn kinh lạc 

- Phương pháp điều trị: Khu phong, tán hàn, trừ thấp; bổ can thận;  

- Điều trị cụ thể: 

+ Không dùng thuốc 

+ Dùng thuốc (theo đối pháp lập phương) 

 
Khương hoạt 8g Đương quy  12g 

Phòng phong  8g Trích thảo  4g 

Xích thược  12g Sinh khương  4g 

Khương hoàng  12g Đại táo  12g 

Hoàng kỳ  20g   

 

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần – uống 15 đến 30 ngày. 

Tác dụng bổ khí huyết, trừ phong thấp. 

5. Phòng bệnh 

Sau khi đã điều trị ổn định cần chú ý những điều sau đây để phòng bệnh tái 

phát: 

- Chú ý giữ ấm, tránh lạnh, nhất là đối với vùng thắt lưng và chi dưới. 

- Khi lao động thể lực cần chú ý khởi động tốt, nhất là khởi động vùng thắt 

lưng và chi dưới. 

- Khi lao động thể lực hoặc khi tập luyện cần ở mức độ vừa phải, tránh quá 

sức, chú ý tránh các động tác đột ngột.  
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY NHƯỢC THẦN KINH 

 
I. ĐẠI CƯƠNG 

Các rối loạn tâm căn là một nhóm nhiều rối loạn có căn nguyên tâm lý trong 
bệnh lý tâm thần, chiếm 3-5% dân số, nhẹ về mặt triệu chứng, nhưng tiến triển kéo 
dài và phức tạp do phụ thuộc vào nhiều nhân tố (nhân cách, stress, môi trường xã 
hội…). Trong đó bệnh tâm căn suy nhược thường gặp nhất, với các biểu hiện mất 
ngủ, nhức đầu và giảm trí nhớ, 60% gặp ở những người lao động trí óc, từ 30-50 
tuổi, thành thị và nam giới nhiều hơn.  

Bệnh được miêu tả trong phạm vi nhiều chứng của YHCT, tuỳ theo triệu 
chứng nổi bật như kinh quý (tim đập hồi hộp từng lúc), chính xung (tim đập hồi hộp 
kéo dài), kiện vong (hay quên), đầu thống (nhức đầu), di tinh, thất miên (mất 
ngủ)…. 
 
II. CHỈ ĐỊNH 

Bệnh suy nhược thần kinh 
 
III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Hội chứng suy nhược thần kinh 
 
IV. CHUẨN BỊ 
1. Cán bộ y tế: y bác sĩ, lương y được đào tạo theo quy chế 
2. Phương tiện: các vị thuốc nam hoặc Bắc phục vụ cho điều trị suy nhược thần 
kinh, phương tiện sắc thuốc 
3. Người bệnh: Làm đủ hồ sơ bệnh án theo mẫu bệnh án kết hợp YHHĐ với YHCT 
 
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Sau khi khám bệnh theo YHCT (tứ chẩn), căn cứ vào triệu chứng lâm sàng 
chủ yếu của người bệnh, bệnh suy nhược thần kinh có thể chia thành 3 thể theo 
YHCT, và cách chữa cụ thể như sau : 
1. Thể Can khí uất kết (Thể hưng phấn tăng):  
1.1. Triệu chứng: Nhức đầu dữ dội từng cơn, thường ở vùng đỉnh. Mất ngủ, ngủ 
khó vào giấc. Nóng nảy, dễ tức giận, hay thở dài, ngực sườn đầy tức, mỗi khi tức 
giận bệnh lại tăng lên. Hay quên, chán ăn, bụng chướng, đầy hơi. Lưỡi đỏ, rêu 
trắng, mạch huyền. Sức khoẻ toàn thân còn tốt. 
Nếu can khí uất hoá hoả, người bệnh sẽ khát nước, thích uống nước mát, nước tiểu 
vàng sẫm, táo bón. Mặt và mắt đỏ, miệng đắng. Lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch huyền sác. 
1.2. Chẩn đoán:  

- Bát cương: lý thực nhiệt  
- Nguyên nhân: lo buồn, uất ức quá độ hoặc kéo dài 
- Tạng phủ: can khí uất kết 

1.3. Pháp điều trị:  
Sơ can lý khí, an thần (lý khí giải uất hoặc sơ can giải uất, an thần) 
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1.4. Điều trị bằng thuốc: kê đơn theo đối pháp lập phương 
Sài hồ 12g Mạn kinh 10 g 

Cúc hoa 08g Thanh bì 06 g 

Bạch thược 12g Hương phụ 08 g 

 
Ngày sắc uống 1 thang, chia 2 lần. Liệu trình 20-30 ngày 

 
2. Thể Can thận âm hư (Thể ức chế giảm):  

2.1. Triệu chứng: Nhức đầu âm ỉ, đầu choáng, tai ù, hoa mắt, hay quên, eo lưng 

đau mỏi. Hồi hộp trống ngực. Ngủ ít, không ngon giấc, hay mê, dễ tỉnh, dậy sớm, 

chiêm bao di tinh. Nước tiểu vàng, đại tiện thỉnh thoảng táo. Lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế 

hơi sác. 

Nếu thiên về âm hư hoả vượng, người bệnh thỉnh thoảng có cơn bốc hoả, mặt 

mắt đỏ, đau đầu tăng lên. Tâm phiền, không ngủ, dễ cáu gắt. Miệng khô, nước tiểu 

đỏ, đại tiện táo. Mạch huyền tế sác. 

 

2.2. Chẩn đoán:  

- Bát cương: lý hư nhiệt  

- Nguyên nhân: lo buồn, uất ức, sợ hãi quá độ hoặc kéo dài 

- Tạng phủ: can thận âm hư 

 

2.3. Pháp điều trị:  

- Thiên về can thận âm hư: tư bổ can thận, an thần, cố tinh. 

- Thiên về âm hư hoả vượng: tư âm giáng hoả, dưỡng tâm an thần. 

 

2.4. Điều trị bằng thuốc: Kê đơn theo đối pháp lập phương 

Thục địa 16 g Đương quy 12 g 

Đỗ đen sao 08 g Chút chít 12 g 

Bạch thược 12 g Long nhãn 12 g 

Hà thủ ô 12 g Táo nhân 10 g 

Khiếm thực 12 g Kim anh 08 g 

 
Sắc uống ngày một thang, hoặc hoàn viên ngày uống 30g. Liệu trình 20-30 

ngày. 
Nếu do âm hư hoả vượng gia Quy bản 20g, Miết giáp 20g để tư âm giáng 

hoả. 
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3. Thể Âm dương lưỡng hư (Thể hưng phấn và ức chế đều giảm):  

3.1. Triệu chứng: Mệt mỏi, tay chân rã rời và lạnh, sợ lạnh. Nhức đầu âm ỉ, kéo 

dài, hoa mắt chóng mặt. Mất ngủ toàn giấc. Trí nhớ giảm hoặc nặng hơn thì mất khả 

năng lao động trí óc và chân tay. ăn kém, chán ăn, nhạt miệng. Di tinh, liệt dương, 

eo lưng đau mỏi. Mạch trầm tế vô lực.  

3.2. Chẩn đoán:  

- Bát cương: lý hư hàn  

- Nguyên nhân: lo buồn, uất ức, sợ hãi quá độ hoặc kéo dài 

- Tạng phủ: thận âm dương đều hư 

3.3. Pháp điều trị: Bổ thận âm và dương, an thần, cố tinh. 

3.4. Điều trị bằng thuốc: Kê đơn theo đối pháp lập phương 

Thục địa 16 g Đỗ trọng  10 g Táo nhân 10 g 

Hoài sơn 10 g Ba kích  12 g Long nhãn 12 g 

Hà thủ ô 12 g Cao ban long 16 g Khiếm thực  12 g 

Quy bản 16 g Nhục quế 04 g Kim anh  12 g 

Phá cố chỉ 12 g Phụ tử 06 g   

Sắc uống ngày một thang. Hoặc tán bột hoàn viên, uống 30g/ngày với nước 

muối nhạt. Liệu trình 30 - 45 ngày. 

4. Phòng bệnh: 

- Cố gắng tránh căng thẳng, lo âu... quá mức, kéo dài hoặc stress. 

- Nếu không tự khắc phục được các trạng thái tâm lý này, nên luyện tập khí 

công dưỡng sinh để có thể lấy lại thăng bằng tâm lý. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY THẦN KINH HÔNG 
 
I. ĐẠI CƯƠNG 
 Đau dây thần kinh hông là một hội chứng đau rễ thần kinh thắt lưng V và 
cùng I, đau lan từ thắt lưng xuống hông dọc theo mặt sau đùi xuống cẳng chân, lan 
ra ngón cái hoặc út (tuỳ theo rễ bị đau). Nguyên nhân do thoát vị đĩa đệm là hay gặp 
nhất, ngoài ra còn do cùng hoá thắt lưng V hay cùng I, gai đôi cột sống, thoái hoá 
cột sống hoặc do chấn thương cột sống, viêm cột sống dính khớp,… 
 Theo Y học cổ truyền đau dây thần kinh hông còn gọi là “yêu cước thống”, 
“toạ cốt phong”, “toạ điền phong”, thuộc phạm vi “chứng tý”. Nguyên nhân do 
phong hàn, phong thấp, phong nhiệt thừa cơ tấu lý sơ hở xâm lấn vào kinh túc Thái 
dương Bàng quang và túc Thiếu dương đởm, hoặc do chính khí hư yếu, rối loạn 
chức năng tạng phủ nhất là tạng can, thận hoặc do lao động quá sức, trọng thương 
gây huyết ứ, khí ứ làm bế tắc kinh khí của kinh Bàng quang, kinh Đởm gây đau. 
 
II. CHỈ ĐỊNH 
Đau dây thần kinh hông: 
 - Đau dọc theo đường đi của dây thần kinh hông 
 - Có điểm đau cạnh sống 
 - Dấu hiệu lasegue (+) ≤ 700  
 - Dấu hiệu valleix (+). 
 - Nghiệm pháp Bonnet (+). 
 - Rối loạn cảm giác có hoặc không. 
 - Teo cơ có hoặc không. 
 
III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
 - Đau dây thần kinh hông do thoát vị đĩa đệm có chỉ định điều trị ngoại khoa. 
 - Đau dây thần kinh hông do bệnh cột sống khác: Lao, ung thư có chèn ép 
tuỷ, bệnh ống tuỷ, đang tăng huyết áp có chấn thương cột sống, gãy xương và biến 
dạng. 
 - Đau dây thần kinh hông kèm theo: Xơ gan, suy tim, hen suyễn, ung thư, tâm 
thần, suy thận, HIV/AIDS. 
IV. CHUẨN BỊ: 
1.Cán bộ y tế: - Mặc y phục.   
  - Sát trùng tay. 
  - Đứng bên đau bệnh nhân, giải thích sơ qua tình hình bệnh tật, 
phương pháp điều trị sẽ áp dụng, giúp người bệnh yên tâm, tin tưởng. 
2. Người bệnh: Nằm sấp bộc lộ bên đau, có thể co nhẹ khớp gối hoặc kê cổ chân 
bằng gối mềm nếu bệnh nhân đau nhiều không nằm thẳng chân được. 
3. Phương tiện:  
 - Kim châm cứu: Dài 5-6 cm và 10cm. 
 - Khay inox đựng: Hộp bông cồn, panh, kim châm cắm riêng từng người. 
 - Máy điện châm. 
 - Điếu ngải hoặc đèn hồng ngoại. 
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V. QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ CÁC THỂ THEO YHCT 

1.Thể phong hàn (đau thần kinh hông do lạnh). 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn 

 - Pháp điều trị: Khu phong, tán hàn, thông kinh hoạt lạc. 

 - Điều trị: 

+ Châm cứu: Ôn điện châm (dùng mồi ngải hay đèn hồng ngoại). 

+ Đau theo hai kinh: Châm kết hợp các huyệt trên. 

+ Đau theo kinh Bàng quang: Huyệt dùng: Giáp tích từ L4- S1, Thận du, Đại tràng 

du, Trật biên, Ân môn, Uỷ trung, Thừa sơn, Côn lôn, Túc lâm khấp. 

+ Xoa bóp: Day, lăn, phát, bóp bấm huyệt, vận động cột sống, vận động chân. 

 - Bài thuốc: Theo đối pháp lập phương hoặc bài “Can khương, Thương truật, 

Phụ linh thang” gia quế chi, Xuyên khung. 

2. Thể phong hàn thấp: (Thoái hoá cột sống, cùng hoá L5-S1 gai đôi L5-S1). 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn hoặc biểu lý tương kiêm. 

 - Pháp điều trị: Khu phong, tán hàn, trừ thấp, thông kinh hoạt lạc hay khu 

phong, kiện tỳ, trừ thấp, bổ can thận. 

 - Điều trị: 

+Châm cứu: Ôn điện châm, châm các huyệt theo kinh bị bệnh giống thể phong hàn. 

Nếu ảnh hưởng đến can tỳ thận thì thêm huyệt Can du, Tỳ du, Thận du (châm bổ). 

+Xoa bóp giống thể phong hàn. 

 - Bài thuốc: Dùng đối pháp lập phương hay “Độc hoạt tang ký sinh thang”. 

3. Thể phong thấp nhiệt (viêm cột sống, viêm khớp cùng chậu,…). 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt. 

- Pháp điều trị: Khu phong, trừ thấp, thanh nhiệt giải độc, thông kinh hoạt lạc. 

 - Điều trị: 

+ Châm cứu: Điện châm như thể phong hàn thêm: Phong trì, Hợp cốc. 

+ Xoa bóp: Như thể phong hàn. 

 - Bài thuốc: Đối pháp lập phương hoặc “ý dĩ thang” với “Nhị diệu thang”. 

4. Thể huyết ứ (thoát vị đĩa đệm, chấn thương). 

- Chẩn đoán bát cương: Thực chứng. 

- Pháp điều trị: Hành khí, hoạt huyết, thông ứ. 

- Điều trị: 

+ Châm cứu: Điện châm các huyệt như thể phong hàn thêm: Huyết hải, Cách du. 

+ Xoa bóp: Giống thể phong hàn thấp thêm động tác kéo giãn cột sống, xoa bóp 

xong nằm bất động trên giường cứng. 

 - Bài thuốc: Đối pháp lập phương hoặc “Tứ vật đào hồng”. 
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VI. PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP YHHĐ-YHCT: 

1. Chỉ định: 

 - Các trường hợp đã điều trị Y học cổ truyền đỡ ít. 

 - Các trường hợp đau cấp, hạn chế vận động nhiều. 

2. Y học hiện đại: 

- Giai đoạn kháng viêm (NSAID): Diclofenac, Voltaren, Felden…dạng uống 

hoặc tiêm (không dùng trong các truờng hợp có tiền sử loét dạ dày hành tá tràng) 

chú ý tiêm bắp sâu, không nên thuỷ châm các huyệt vùng cẳng chân, tiêm dùng từ 

1-3 ống (ngày 1 ống). 

- Thuốc giãn cơ: Mydocalm, Alaxan… 

- Hoặc Vitamin B liều cao, thuỷ châm các huyệt theo kinh bị bệnh. 

- Vật lý trị liệu: Chiếu đèn hồng ngoại, sóng ngắn, kéo giãn cột sống nhất là 

trường hợp đau do thoát vị đĩa đệm. 

3. Y học cổ truyền: 

 - Điện châm, ôn điện châm, xoa bóp bấm huyệt. 

VII. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ: 

- Tốt: Hết đau, đi lại bình thường. 

- Khá: Còn đau khi vận động, nghỉ ngơi đỡ. 

- Trung bình: Còn đau cả khi vận động, nghỉ ngơi. 

- Kém: Không đỡ hoặc đau tăng lên. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 
DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO BẰNG YHCT 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Quan điểm của YHHĐ 

- Định nghĩa: TBMMN hay đột quỵ (stroke) là dấu hiệu phát triển nhanh trên 

lâm sàng của một rối loạn khu trú chức năng của não kéo dài trên 24 giờ và thường 

do nguyên nhân mạch máu. 

- Hình thành đột quỵ từ một trong hai thể bệnh lý mạch máu não; thiếu máu 

não cục bộ hoặc xuất huyết. Thiếu máu não cục bộ là nguyên nhân thường gặp nhất 

ở đột quỵ do tắc mạch máu tại chỗ hoặc do lấp mạch từ nơi khác đưa đến. 

- Thiếu máu não thoáng qua và đột quỵ cấp tính là những bệnh cấp cứu nội 

khoa đòi hỏi phải chẩn đoán ngay do có thể điều trị hiệu quả khi sử dụng sớm các 

thuốc. Giai đoạn phục hồi và di chứng cần được phối hợp điều trị nguyên nhân, víi 

phục hồi chức năng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Trúng phong kinh lạc hoặc Trúng phong tạng phủ giai đoạn phục hồi và di 

chứng. Đối với YHHĐ bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn bán cấp khi toàn trạng đã 

tương đối ổn định, tinh thần tỉnh táo. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Trúng phong tạng phủ giai đoạn cấp bệnh nhân còn trong tình trạng hôn mê 

phải điều trị bằng YHHĐ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ y tế: Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền 

Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên về YHCT, nhân viên phục vụ. 

2. Người bệnh: Được thăm khám kỹ về YHHĐ và YHCT 

3 .Phương tiện: Thuốc YHCT, máy điện châm, kim châm cứu và một số y dụng cụ 

khác phục vụ cho châm cứu. Một số thuốc YHHĐ cần thiết( thuốc hạ áp huyết, 

chống đái tháo đường…). Cơ sở cho bệnh nhân điều trị nội trú. 

4. Hồ sơ bệnh án theo mẫu của Bộ y tế. 

 

V. QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ CÁC THỂ BỆNH THEO YHCT 

Cần phân biệt trúng phong kinh lạc, tróng phong tạng phủ (chứng bế, chứng 

thoát) để lựa chọn các phép điều trị thích hợp. Trong giai đoạn phục hồi và di 

chứng, phần nhiều bệnh nhân là hư thực hiệp tạp, Trị liệu nên nâng cao chính khí, 

trừ tà khí. 
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1. Điều trị bằng thuốc 

1.1. Khí hư huyết trệ, mạch lạc ứ trở: 

- Triệu chứng: bán thân bất toại, chi mềm vô lực, sắc mặt vàng nhợt, hay tê 

tay chân, lưỡi nhợt tía hoặc có ban ứ huyết, rêu trắng, mạch tế sáp hoặc hư nhược. 

- Phương pháp điều trị: Ých khí, hoạt huyết thông lạc. 

- Bài thuốc: Bổ dương hoàn ngũ thang 

Quy vĩ 12g Địa long 12g 

Xuyên khung 12g Xích thược 12g 

Sinh hoàng kỳ 60g Hång hoa 9g 

Đào nhân 9g Th¹ch xương bồ 9g 

Sắc uống mỗi ngày một thang 

- Gia giảm: Trừ đàm gia Bán hạ, Xương Bồ, Viễn chí. 

1.2. Âm hư dương cang, mạch lạc ứ trở: 

- Triệu chứng: Bán thân bất toại, liệt cứng co rút, nói khó, nhân khẩu oa tà, 

đau đầu chóng mặt, tai ù, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch huyết sác hữu lực. 

- Phương pháp điều trị: Tư âm tiềm dương, hoạt huyết thông lạc 

- Bài thuốc: Hổ tiềm hoàn gia giảm: 

Thục địa 18g Th¹ch hộc 9g 

Quy bản 13g Ngưu tất 12g 

Hoàng bá 9g Đương quy 12g 

Tri mẫu 12g Sinh mẫu lệ 12g 

Bạch thược 12g Đào nhân 9g 

Tỏa dương 12g Hồng hoa 9g 

Trần bì 12g   

Sắc uống mỗi ngày một thang 
1.3. Phong đàm trở khiếu, lạc mạch ứ trở 

- Triệu chứng: Lưỡi cứng, nói khó, chi thể tê bì, nhãn khẩu oa tà, lưỡi nhợt 
tối, rêu nhờn, mạch huyền hoạt 

- Phương pháp điều trị: Tức phong hóa đàm, hoạt huyết thông lạc. 
- Bài thuốc: Giải ngữ đơn gia giảm 
Bạch phụ tử 9g Cam thảo 6g 

Thạch xương bồ 9g Đan sâm 15g 

Viễn chí 6g Đương quy 12g 

Thiên ma 12g Xích thược 9g 

Toàn yết 6g Địa long 10g 

Sắc uống ngày 1 thang 
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2. Liệu pháp châm cứu 
Châm cứu liệu pháp bao gồm cả 2 bộ phận: châm và cứu. Đối với trúng 

phong đều có hiệu quả rõ rệt. Giai đoạn nào của bệnh cũng có thể sử dụng châm 
cứu.  
2.1. Hào châm 
2.1.1 Nhãn khẩu oa tà (liệt mặt trung ương) 

- Trị pháp: Ých tủy sung não, sơ điều kinh cân 
- Huyệt: Phong trì, Thái dương, Hạ quan, Địa thương, Giáp xa, Hợp cốc bên 

lành. 
- Thao tác: Phong trì châm bổ. Châm tả: Thái Dương xuyên Giáp xa. 

2.1.2.Thất ngôn:  
- Trị pháp: điều thần khai khiếu 
- Huyệt: Thượng tinh, Bách hội, Phong trì, ấn đường, Kim tân, Ngọc dịch, 

Thiên trụ, Liêm tuyền, Thông lý 
- Thao tác: Thượng tinh xuyên Bách hội, chích huyết bằng kim tam lăng 

huyệt Kim tân và Ngọc dịch, châm tả Liêm tuyền và Thống lý. 
2.1.3. Liệt chi trên: 

- Trị pháp: Sơ thông kinh lạc 
- Huyệt: Phong trì, Cực tuyền, Xích trạch, Hợp cốc, Bát tà, Kiên ngung, Khúc 

trì, Ngoại quan. 
- Thao tác: Hợp cốc châm hướng tới ngón tay cái; Bát tà, Ngoại quan, Kiên 

Ngung, Khúc trì châm tả. 
2.1.4. Liệt chi dưới: 

- Trị pháp: Sơ kinh thông lạc, bồi nguyên bổ thận. 
- Huyệt: Hoàn khiêu, Phong thị, Dương lăng tuyền, Ủy trung, Tam âm giao, 

Côn lôn. 
- Thao tác: Tam âm giao châm bổ, các huyệt khác châm tả 

2.1.5. Đau khớp vai: 
- Trị pháp: Sơ cân thông tý 
- Huyệt: Kiên ngung, Nhân trung, Kiên trinh, Kiên trung du, Kiên ngoại du, 

Điền khẩu, a thị huyệt. 
- Thao tác: Các huyệt đều châm tả. 

2.1.6. Si ngốc (sa sút trí tuệ) 
- Trị pháp: Hòa đàm tuyên khiếu, kiện não sinh tủy 
- Huyệt: Bách hội, Thái dương, ấn đường, Hợp cốc, Tâm du, Thận du, Thần 

môn, Túc tam lý, Nội quan. 
- Thao tác: các huyệt đều châm bổ. 

2.1.7. Điên chứng (rối loạn tâm thần) 
- Trị pháp: Lý khí giải uất, địch đàm khai khiếu. 
- Huyệt: Thần môn, Phong long, Bách hội, Tâm du, Hành gian, Tam âm giao, 

Túc tam lý. 
- Thao tác: Phong long, Hành gian châm tả; các huyệt khác châm bổ. 
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2.2. Các biện pháp châm cứu khác: 

2.2.1. Điện châm: thường dùng các huyệt như Kiên ngung, Khúc trì, Ngoại quan, 

Hợp cốc, Hoàn khiêu, Phong thị, Dương lăng tuyền, Túc tam lý, Huyết hải, Thái 

xung. Về đường kinh nên lấy thủ túc dương mình làm kinh chủ. Mỗi lần chọn 2-3 

cặp huyệt, châm đắc khí rồi cho thông điện. Tùy theo bệnh trạng hư thực mà điều 

chỉnh tần số, cường độ và thời gian kích thích cho phù hợp. 

2.2.2. Thủy châm: Thường dùng các huyệt như Giáp tích tương ứng với chi liệt , 

Kiên ngung, Thủ tam lý, Thừa sơn, Dương lăng tuyền, Giải khê. Thuốc thủy châm 

là sinh tố nhóm B, ATP.  

2.2.3. Đầu châm: lựa chọn vị trí châm ở da đầu tương ứng với vùng vận động, vùng 

cảm giác, vùng ngôn ngữ.. trên vỏ não bên đối diện với chi liệt. Ví dụ chân phải liệt 

châm 1/5 trên vùng vận động bên trái, tay trái rối loạn cảm giác châm 2/5 giữa vùng 

cảm giác bên phải… 

2.2.4. Nhĩ châm: Chọn các huyệt trên loa tai như tuyến thượng thận, tâm, can, não, 

dưới vỏ, thần môn, hư chứng thì già kim, thực chứng thì dùng kích thích mạnh như 

xung điện không xuyên qua da, điện châm, thủy châm, chích huyết… 

2.2.5. Cấy chỉ: Thường chọn các huyệt như Túc tam lý, Dương lăng tuyền, Thừa 

sơn, Tam âm giao… Mỗi lần cấy 1-3 huyệt bằng chỉ Catgut. Chủ yếu chỉ định trong 

giai đoạn di chứng. 

2.3. Xoa bóp bấm huyệt và tập luyện 

Có công dụng thúc đẩy khí huyết vận hành, điều hòa kinh mạch và công năng 

các tạng phủ rất có lợi cho sự phục hồi chức năng của chi có thể bị liệt. 

Bộ vị cần xoa bóp là vùng đầu mặt lưng và c¸c chi, trọng tâm là bên liệt. Các 

huyệt nên chú ý day khi xoa bóp là Phong trì, Kiên tỉnh, Kiên ngung, Khúc trì, Hợp 

cốc, Thủ tam lý (chi trên), Hoàn khiêu, Dương lăng tuyền, Túc tam lý, Huyết hải, 

Phong thị, ñy trung, Thừa sơn, Côn lôn, Giải khê (chi dưới), Thái dương, Toản trúc, 

Õ phong, Giáp xa, Địa thương ( mặt). 

Tiến hành cho bệnh nhân tập sớm từ thụ động đến chủ động tùy theo tình 

trạng của bệnh nhân. 

2.4. Dự phòng 

- Vận động và tập luyện khí công dưỡng sinh 

- Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao lực quá độ. 

- Chú ý: 

 + Phòng tránh những yếu tố bất lợi của thời tiết khí hậu 

+ Khi đã phát hiện các tiền triệu trúng phong thì phải kịp thời và tích 

cực để tránh phát triển thành trúng phong thực thụ. 

 



138 
 

IV. PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP YHHĐ-YHCT 

1. Giai đoạn cấp tính 

Ngoài việc thực hiện các biện pháp chung của tây y như bất động, đảm bảo 

hô hấp, khống chế huyết áp, chống phù não, bồi phụ nước điện giải, chống tắc mạch 

(NMN), chống chảy máu (XHN), cải thiện tuần hoàn… có thể phối hợp thêm thuốc 

YHCT: thuốc sắc, thuốc hoàn (An cung ngưu hoàng hoàn)… 

2. Giai đoạn phục hồi  

Ngoài biện pháp của tây y như cải thiện tuần hoàn não, phục hồi chức năng 

thần kinh, lý liệu pháp… nên kết hợp châm cứu. xoa bóp, tập dưỡng sinh và dùng 

thuốc đông y tùy điều kiện cụ thể. 

3. Giai đoạn di chứng 

Các biện pháp đông y thích hợp hơn. 

 

VII. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Tốt: Các chức năng phục hồi hoàn toàn cơ thể trở lại bình thường. 

2. Khá: Các chức năng phục hồi di chứng ít về vận động, bệnh nhân tự làm sinh 

hoạt cá nhân và có thể tham gia công việc. 

3. Trung bình: Các chức năng phục hồi một phần còn ít di chứng về vận động thần 

kinh, bệnh nhân tự làm sinh hoạt cá nhân hoặc cần được hỗ trợ ít. 

4. Kém: Điều trị không có kết quả hoặc bệnh nhân tử vong hoặc để lại nhiều di 

chứng không tự làm được sinh hoạt cá nhân và phải có người khác hỗ trợ. 
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CHUYÊN KHOA NGOẠI 

 
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ SHOCK CHẤN THƯƠNG 

 
I. NGUYÊN NHÂN 

Sau chấn thương do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, tai nạn lao động. 
II. TRIỆU CHỨNG 

      Từ sốc cương đến sốc nhược 
1. Giai đoạn sốc cương 

- Xuất hiện sớm và qua đi nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời chuyển 
sang sốc nhược. 

- Vật vã, nói nhiều, da nhợt nhạt, ( có khi da mặt đỏ ), thở nhanh, mạch nhanh 
rõ, huyết áp tăng. 
2. Giai đoạn sốc nhược 

- Khát, da xanh nhợt, vã mồ hoi, vẻ mặt thờ ơ, mắt lim dim, các phản xạ giảm 
dần, nhiệt độ giảm, mạch nhanh nhỏ, huyết áp giảm dần, rối loạn nhịp thở. 
3. Cận lâm sàng 

- Máu: Hồng cầu giảm, bạch cầu giảm, tiểu cầu giảm, dự trữ kiềm giảm. 
III. ĐIỀU TRỊ SỐC 
1. Toàn thân 

- Morphin 0,01g x 1 ống/ ngày hoặc: Dolargan 0,1g x 1 ống/ ngày 
2. Tại chỗ  

- Phóng bế Novocain 3% pha loãng tại vùng tổn thương 
3. Bù dịch      Có thể truyền máu hoặc các loại dịch: 

- RingerLactat 1000ml truyền tĩnh mạch 
- Dextrose 5% x 1000ml truyền tĩnh mạch 
- Chống mất máu tại chỗ: Khâu cầm máu 
- Đặt garo ở vết thương mạch máu, băng ép 

4. Xử lý các chấn thương 
- Nếu là vết thương mạch máu thì garo trên sau đó cắt lọc khâu cầm máu 
- Nếu do gãy xương thì cố định các xương gãy bằng các nẹp 
- Nếu là chấn thương cột sống thì cho bệnh nhân nằm trên ván cứng 
- Nếu nghi ngờ là gãy cột sống thắt lưng thì cho bệnh nhân nằm úp 
- Nếu chấn thương các đốt sống cổ thì cho bênh nhân nằm gối cát 
- Nếu nghi ngờ chấn thương khung chậu thì cho bênh nhân nằm ngửa và ép 

hai bên khung chậu. 
5. Chống toan máu 

- Làm thông đường ho hấp ( Hút dịch đờm, mở khí quản, thở oxy) 
- Truyền dung dịch kiềm 

6. Sưởi ấm 
7. Nâng huyết áp: Nhóm Corticoide, Heptamin, Depersolon. 
8. Hỗ trợ hô hấp: Cefein. 
9. Chống nhiễm trùng 
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- Kháng sinh: Cephradine 1g hoặc các thuốc mà tủ trực có. 
10. Chuyển tuyến: Căn cứ vào tình trạng bênh nhân sau khi đã hết sốc chấn thương 
có thể để tại cơ sở điều trị hoặc chuyển lên tuyến trên. 

 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM 
 

 
I. ĐẠI CƯƠNG 

Tổ chức phần mềm: cân, cơ, da bị tổn thương. Tùy theo vị trí và mức độ tổn 
thương mà biểu hiện lâm sang khác nhau. 
II. ĐIỀU TRỊ 
1. Phẫu thuật 

- Làm giảm đau bằng thuốc toàn thân như: 
       + Diclophenac 75mg hoặc Profenid 1g 

- Thuốc gây tê tại chỗ như: 
       +Novocain 3% pha loãng hoặc Lidocain 2% pha loãng 

- Làm sạch vết thương  và sát trùng vết thương bằng oxy già. 
- Cắt lọc tổ chức dập nát và lấy dị vật (nếu có) 
- Khâu phục hồi vết thương, khâu cơ bằng chỉ Catgute, khâu da bằng chỉ Line 

mũi thưa, đặt lam cao su băng ép nhẹ. 
- Cố định chỉ có vết thương nẹp tre hoặc bột. 

2.Theo dõi và điều trị tiếp 
2.1.Thuốc 

- Tiêm SAT 1500UI x 1ống ( test ) 
- Kháng sinh: 

       + Cephradine 1g 
       + Gentamycin 80mg 

- Giảm đau, chống viêm, chống phù nề: 
       + Efferalgancodein 0,5g 
       + Anphachymotrypsine 5mg. 
2.2.Tại chỗ 
  - Thay băng hằng ngày. 

- Theo dõi tình trạng nhiễm trùng. Lưu ý hoại thư sinh hơi, nếu phát hiện có 
hoại tử sinh hơi thì  phải mở rộng vết thương, rửa oxy già, tiếp tục điều trị kháng 
sinh và chống viêm.  
  - Cắt chỉ sau 7 – 10 ngày tùy thuộc vào vị trí vết thương.                     
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